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الرحيمالرحمنالثهبسم

أعمالنا،سيئاتومن،أنفسناشرورمنبالتهونعوذ،ونستغفرهونستعينهمخمده،دتهالحمدإن

.\لههاديفلايضللومن،لهمضلفلاالذيهدمن

بعد:وورسولهعبدهمحمدأأنؤاشهد،لهيكشرلاوحدهالذإلاإلهلاأنوأشهد

علىبالوحينزلعندما-السلامعليه-يلجبربهاستهلما،المقدمةهذهبهأسهلماخيرفإن

منالإنسانخلق،خلقالذيربك.باسم"اترأ:-تمالىفقال-وسلمعليهاللهصلىمحمد-قلب

2"يعلملمماالإنسانعلم،بالقلمعلمالذي،الاعرموربكإقرا،علق

تجولشتىمواضيعبينمنمياموضوعأيختارلأنالعلمطالبتدعوكثيرةأسبابأهناكلعل

الأمةلهاتعرضتالتيالبشعةالمحوحركةولعل"الماجستير"،درجةعلىللصولبخاطره

حاضروضل،التاريخيةمقوماتهاعلىوالقضاء،الحخماريتارمخهامعالمطص!بهدفالاسلامية

حيث،الموضوعهذالاختياردفعتنيالتيالرئيسيةالأشابمنكانت،ماضيهاعنالأمةهذه

الاسلامية،الحضارة2يختارحولالحديثبأقلامهمالغربيينالكتابمنقليلغيرعددتناول

سيماولاالعمر،ذلكفيقائمةكانت،التيالأخرىانحضاراتعنالناقلاوالمقلدمجظهراظهروها

التقدمعلىوقدركاالاسلاميةالحضارةاصالةفيالتشكيكبهدف،إوالروماليؤلانفارتا

والازدهار.

العلومبعضحول"الغربيةالفلسفةيخ"تاركتابهفي(،رسل"برتراندذكرهماذلكومن

وأماجالينوسمنم!تمدالطب"ان:زعمإذعظيمأشأولم.فهابلغواوالم!علمينعلأءفيهابززالتي0

.؟(!وهنديةيونانيةمصادرمنفهيوالفلكياضةالر

قىس.على!بالرجلباب-الصلاةكاب-داودابيصتن-الحاجةصةمن(1)

ه-؟/العلىص(2)

**دزكيالدمحورنربة/216عىا!افيالجز(3)
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اعلإليهليشبمصدرإمجادعنيعجزعندماالكاتبإنبل،الحدهذاعندالأمريقصرولم

حيثالكيمياءعنذكرهماذلكومن،عرضيةأسبابإلىوازدهارفاالعلومرقنييعللتراهالعلم

منالذهباستخراجفيلأبحاثهمعرضيةنتيجةجاءتإنماالكيمياء،في"وا!التهم:يقول

"ا.الخسيسةالمعادن

أبناءنفوسفيالثقةزعزعةإلىالاولىبالدرجةكدفوغيرهاالشبهاتهذهمثلانشكولا

انه،منهمالضعفاءنفوسفيتغرسكما،الحضاريالركبمسايرةعلىمه!يدقدرةفيالمسلمين

.!باورو10فيحدثكلونبذهجانبأالدينبتركإلاوالرقيللتقدمسبيللا

أمر!ذاالاسلاماعداءقبلمنوأهلهالإسلامحولالإفتراءاتهذهمثلتصدرانعجبولا

والأسىالحزنيدعوإلىوالجبينلهيندىمماولكن،وكراهيةوحقدكيدمنقلوكمتحملهلمامتوخ

عقطماستعبدتالذين،الاسلاميالعالمفيالأقلامحملةبعضالشبهاتهذهبمثليتأثران

كنيسةصمخيلراانهمحتى،!هناكالقوميرماونيروأخذؤاافكارهاسموموتجرعوا،لأوروبا

الكنبسةبينالصراعإليهانقىماوان،المسجيالغربفيلكنيسةمماثلةالإسلاميالثرقفي

العلملينتصر،الإسلاميالعالمفيمثلهمجدثانمجب،أخرىجهةمنالعلمورجال،جهةمن

.إاوروباوصائرفرنسافيانتصركاالدينعل

رب!ثبشبرأقبلكممنالذينسنن"لتتبعن:يقولحيثوءلمم-عليهالثهصلىالثه-رسولوصدق

،والنصارىآليهو:الثهرسولياقلنا،لاتبعتموهمضبجحرفيلودخلواحتى،بذراعراعأو

.2"فن:قال

علىوبفضلونهاوممخدونهابابأورويثيدوناخذوابل،فحسبالحدهذاالأمرعنديقتعرولم

الدينإنبل!الإسلاميالشرقمنافضلالمسيحيالغربفيماكلانزاعهين،الإسلام

ذكرهماذلكومنوالازدهار!،التقدمدونمخولالتيالكبرىالعقبةنظرهمفياصبحالإسلامي

وامصريقصدوابنائها-منكثيرعليهمجافظالذيوالقديم":يقولإذ"حسين"طهالدكتور

،منلهينبغيماوبينبينهمجولشركثيروفيهالخيرفيهبل،خيرلمكلهليسابنائهاكزعليهيحافظ

.؟(التقدمومنالرقي

196ص/بتصرفالابقالمصدر(1)

.والنصارىاليهودسقاتباعباب/العلمكتاب/سلمصحيح(2)

67ص/وتجديدتقليد(3)
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كانتبل،الشرقبلادمناجزالأياممنيومفيتكنلممصرانزعمفقدذلكعلىوعلاوة

جاءهاماوكل،بااورويقطرعنكانخيرمنجاءهاماوكل،بااورومنيتجزالاأجزدائمأ

كلفي،اوروبامنجزءأداثمأمصركانت"وإنما:يقولحيث،قر!ثلايقطرعنكانشرمن

المصريالشعبينصحثموألوانها"،فروعهااختلافعلىوالعقافيةالعقيةبالحياةيصلما

وانيضواانحقهممن"،إن:فيقول!الرقبلادمنلحقهالذيالشرمنوالتحرربالنهوض

(ة.الث!رقيةالبلادحياةفيلأنفسهمتبينوهالذيالخطرهذا"تلائمكربمةحياةلأنفسهميحققوا

بل،المدارسفيالعلملطلابتلقنكانتوغيرهاالسامةالأفكارهذهان،الثديدوللأسف

نظرةإليهتنظرتفكيرها،فيللغربتابعةمعظمهااجيالفتخرجت،الجامعاتفيوتدرس

واحقار.إزدراءنظرةالثرقإلىرظ!تووتمجيد،وتقديرإعجاب

شعائرمجردمفهومهافيالدينواصبح،أسمهإلاالاسلامعنتعرفلا،اجيالتخرجت...

.الأخرىالجوانبسائرعنبمعزلالإنسانيؤديهاتعبدية

علماءمنوغيرهم"إينشاينغاليليو،،"كوبرنيكوسإلاالعلماءمنتعزفلا،مخرجت...

منوغيرهم،(ارشميدس،فيثاغورس،.افلاطون"كارسطو،الأقدمينالعلأءعلىعلاوةالغرب

البتاني،،حيانبنجابر،الرازي،الهيثم"كابنالمسلمونالعلماءاما،يقيالاغرالعصرعلماء

مية.الاولا!ارةيختارحجبمنهاضدمؤامرةوكأكا،لهمذكرفلا،وغيرهم"يسيوالادر

د.ؤيماوتر،والجمووالتخلف،الشبهاتإلاالاسلامعنتعرفلا،اجيالتخرجت...

صد.بدوناوبقصدالإسلاماعداء

الىالجهلظلماتمنالناسليخرجوجاء،للحياةشاملأمنهجأوضعالاسلاماناما...

.3المعرفةكر

.3في!حلابدينهممتمسكينكانواعندماوالرقيوالنحدمالمجدغايةبلغواالمسلميناناما...

.3والمعرفةالعلماهللغةكانتالعربيةاللغةاناما...

فىالأساسيةالمراجعبمثابةكانتالمسلمينعلماءألفيالتىالإسلاميةالمؤلفاتان.اما...

".؟اوروباجامعات

لتأخرتذلكولولا،الإسلامفمارةمنامسىعلىبنيتالأوروبيةالحضارةأناما...

.3الحضارةتلكتوجدلمربمابل.3قرونلعدةالأوروبيةالحضارة

66عى/،لاقىاالمبدر(1)

66عى/-لسابقاالمصدر(2)
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نأرأيتفقدهذاوعلى.الإسلاميةالأمةأبناءمنالكثيريجهلهالشديد-وللأسف-فهذا

ملحةضرورةالعلممنوالكنيسةالإسلامموقفهمنلكلالحقيقةوجهوأبيناللثامأكشف

.(،العلممنوالكنيسةالاسلام:"موقفبعنؤدتهوالذ!الموضوعهذالاختياردفعمني

معظمولكنالكثيرونإليهسبقنيفقد،آلموضوعهذاحولكتبمنأولبأننيأدعيولا

اما،الإسلامعلأءبهاقامالتيالثرعيةالعلومعلىركزتالموضوعهذاعنتحدثتالتيالكتب

التثليث.عقيدةعلىركزتفقد،المسيحيالغربعنالحديثتناولتالتيالكتب

القديمالعهدينمولهفوبيان،الوسطىالقرونخلالأوروبافيالعلميةالحركةسيربيانأما

.الكتابأغلبلهيتعرضلمممافهذا،ذلكوغيرالعلممنوالجديد

علىتعتمدعلميةبدراسةاقومأنالعلمييقيطربدايةفيوأناواجبيمن؟رأيتفقدلهذا

وأوالتعصبالعاطفةعنالبعدكلبعيدة،الأساسيةمصادرهامنالتاريخيةوالوقاخالنصوص

وأبينها.الحقيقةوجهأكشفأنأستطيعذلكفيلعلي،مبقةونتائجلآراءالخضوع

وخاتمة.وبابينوتمهيدمقدمة:إلىالبحثقسمتولقد

له.اختياريوسببالموضوعأهميةإلىفيهاأشرتوقد:المقدمةأولأ-

البحث.فيبهوالمرادالعلممفهومفيهبينتاقهيد:ثانيأ-

:ضولثةثلاعلىيشتملو(العلممنالاسلام)موقفالأولالبابثالثا-

مبحثين:إلىينقسمو(والسنةالقرآنفيالعلم)مكانة:الأولالفمهمل

الكريم:القرآنفيالعلممكانة-ا

التيالقرآنيةالآياتبعضوذكرت،الكريمالقرآنفيوالعلماءالعلممكانةفيهبينت

اجلمنالانسانيللعقلالكرمالقرآنوضعهالذيوالمنهج،العلومأنواعبعضإلىأشارت

العلمية.المكتث!فاتمنالكرمالقرآنموقفذكرتكما،المعرفةإلىالوصول

العلم:منالسنةموقف-ب

الده-صلىومنهجه،يفةالثرالنبويةالسنةفيالعلموطلبةوالعلماءالعلممكانةفيهبينت

اللهصلىالثه-رسولعلمهاالتيالعلومأنواعبعضذكرتكما،الصحابةتعليمفي-وسلمعليه

.الدعوةهذهوثمرةنتائجذكرتثم،لصحابته-وسلمعليه
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:(الراشدينعصربمدالعلميةالحركة)سير:الثانيالفمل

ذلكفيحدثتالتيالعلميةوالنشاطات،واهلهالعلممنالولاةموقففيهبيهنت

مخدثتثم،الملمطلبةا!لإياويالتيالأماكنعنمخدثتكل،المأمونعصرفيسيماولاالعصر،

والسلبية.الايجابيةجوانبهافيهوذكرت،م!تقلمبحثفيوآثارهاالترجمةعن

:(المسلمينعندالعلومفيالابداع)مجالات:الثالثالفصل

فيبذلوهاالتيالمضيةوالجهودالمسلمينعلأءبها!التيالعلومأنواعبعضفيهبينت

والاردهار.العحدمشيلفيعليهسارواالذيوإلمنهج،بالعلمالهوضسبيل

الحضارةو؟لراوروباإلىالإسلاميةالحضارةانتقالخلالهامنتمالتيالطرقعنتحدثتثم

عليها.الاسلامية

مسقل.مبحثفيومخلفهمالمسلمينضعفاسبابعنمخدثتذلكوبعد

:صولوثلاثةتقدمةعلىيشتملو(إلعلممنالكنيسة)موقفالثانيالبالى:رابعأ

للقائمينالشخصيوالسلوكالعلممنوموقفها،الكنيسةنشأةعنموجزةلمحةفيهاذكرت:التقدمة

عليها.

:(العلممنوالجديدالقديمالعهدين)موقف:الأولالفصل

فيهاوردبماقيدتالعلومانوكيف،العلممنوالانجيلالتواةمنكلموقففيهبيت

نصومحا.كا

أوروبا(:فيالعلميةالحركة)يعير:الثانيالفمل

بالنواحييتعلقفياسيماولا،الحياةمرافقمختلفعلىوسيطرتهاالكنيسةسلطةفيهبينت

ذلكوبعد،العلومانواعببعضيتعلقفيماالكنيسةوآراءنظرياتلبعضتعرضتثم،العلمية

يواجهونها.العلمطلابكانالتيوالصعوبات،ومؤلفا!مالعلأءمنموضهاعنمخدثت

بمحثين:علىيشتملووالعل!ء(الكنيسةبينالص!!)آثار:الثالثالفصل

الكنيسة:لخطانحالفةالحركةظهور-أ

تغييرسياسةاجلمنللكنيسةانحالفالاتجاهزعاءبهانادىالتيالمراحلفيهبينتوقد

الحركة.تلكعلىالمآخذعنمخدثتثم،دعوتهمعلىترتبتالتيوالنتاثج،الكنيسة
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الدولة:عنالدينفصل..ب

قيامصاحبتالتيالقراراتوبعض،الكنيةلخطالمناوئةالأفكارظهورفيهذكرت

النهاية.فيالكنيسةإليهاوصلتالتيوالحالة،الفرنسيةالثورة

العلم.منوالكنيسةالاسلاممنكلموقففيهابينت،إجماليةموازنةوضعتثم

الخاتمة::خامسأ

البحث.خلالمناليهاتوصلتالتيالنتائجابرزفيهاذكرتوقد

الذيالقدير-العليالثهاحمدالذي،البحثفيلهبسطتلماسرجعرضفهذاوبعد،

إتمامه.علىاعانني

إلىبالجميلوالعرفان،الجزيلبالشكر6لهقدماقالكلمةهذهختإمفيعليلزامأوارى

هذهعلىالاشرافمثكوراوقبلتفضلالذيالبورنوصدقيمحمدالدكعورالأستاذفضيلة

وتبعاته،واجباتهكثرة-رغمبالمراجعلييدهوكرو،السديدوتوجيهه،تثجيعهمنليفكانالرصالة

.الثوابخير-يثيبهانالعظيمالمليالثهفأصألالبحثهذاإتمامعلىالعوناطيب-وقتهوضيق

والاخوةالكرامالاساتذةمنوالمساعدةالعونيدإليمدمنكلإلىيلالجزبالثهمكراتقدمكا

.الجزاءخيرالثهنجزاهم،الاسلاميةاثقافةقسماصاتذةسيماولاالاعزاء

منبذلتماصدقذلكفيفشفيي،زللاونقمىمنشيءهذاعملياكتنفقدكان،إذا

الأخوةوآراء،البهرامالأساتذةتوجيهاتمنالقىأنواملي،تعبمنعإنيتوماجهد،

والسلام،والسدادوالتوفيقالعوناسألوإدثه،والزللالنقعىتلافيعلىيميننيما،الدارسين

وبركاته.الئهورحمةعليكم

المثوخيالثهعبد
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اقهيد

به-والمرادالعلممفهوم-

رأيتفقدلهذا،العلممنوالكنيسةالاسلامموقفحوليدورالرسالةموضوعانحيث

ومدلوله.أقسامهوبيانلغةالعلميفتعر

فيهماعلماءقوممنوعليمعالمورجل،هونفسهوغلتمعلمأعلم،الجهل"نقيضهو:فالملم

.\جميعأ"

الاعتقادهو:العلمالتويحففي(المناوي)وقال...مجقيقتهالشيءادراك،العلم":الراغبقال

.2"للواغالمطابقالثابتالجازم

مكتسب.وعلم،ضروريعلم:وهوقسمانبهوالإحاطةالثيءحقيقةهوإدراكإذأفالعلم

فيهولا.يدخل،نفسهفيهيدخلولا،نفسهفيهصككأنللعالميمكنلاماالضروري"فحد

والعقل،الحسجهةمنذلكيدركووالنظز،الفكرةقبلبذلكالعلملهيقعو،شبهةنفسهعلى

حالفيصحيحأيضأمرأوقاعدأ،قائمأأوساكنأ،متحركأالثيءكونباستحالةكالملم

.واحدة

بهيعلمالثيءبيكذ،الخصد!الحواسجهةمنبسبب!لآخروجهأيضأالضروريومن

*والاجسام،الالوانبهايعلمالشيءيةوكرؤ،آفةمنالجارحةسلمتإذاضرورةوالحلاوةالمرارة

الاستدلاليقهطركانمافهو،المكتسبالعلموأما،...تاو!ألابهيدركالسمعوكذلك

.3"أخفىكانمنهابعدوما،أجلىكانيةالضرورالعلوممنقربفا،والجليالخفيومنهوالنظر

العين.ضل/الميمباب/العربلهمانانظر(1)

العين.ضل/الميمباب/العروستاج(2)

73ص2/جوضلهالعلمبيانجامع(3)
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،بفكرهالانسانعليهايقفانيمكنالتيفالامور،والعقللق!لاهوالعلوملمعرفةيقوالطر

يميزانويشطيع،والبرهانوالاستدلالبالبحثإليهايتوصلو،يةالبشربمداركهإليهايصلو

العقل.يقطرعنلمعرفاالسبيليكونو،العقليةبالعلوميسمىمافهذا،فيهاالصوابمنالخطأ

مافهذاحقيقتها-بمعرفةامبهابالاحاطة-سواءفيهاللعقلمجالولا،ذلكغيركإنماواما

الوحي.يقطرعنلمعرفتهاوالسبيلوالنقليةبالعلوميسمى

صنف:صنفانالعلوم"إن:بقولهالعلوممنالنوعينهذينمقدمتهفيخلدونإبنوضحوقد

وضعه.عمنيأخذهنقليوصنف،بفكرهاليهحهتديل!نسانطبيي

،فكرهبطبيعةالانسانعليهايقفانيمكنالتيوهي،الفلسعهالجكميةالعلومهيوالأول

يقفهحتى،تعليمهاووجوب،براهينهاوامخاء،ومساثلهاموضوعاتهاإلىيةالبشربمداركهوكتدي

فكر.ذوإنسانهوحيثمنفيهاالخطأمنالصوابعلىومحثهنظره

ولا،الثمرعيالواضععنالخبرالىمستندةكلهاؤهي،الوضعيةانقليةالعلومهيوالثاني

.1(،بالاصولمسائلهامنالفروعإلحاقفيإلاللعقلفيهامجال

كانتلانها-العقلية-العلومالعلوممنالأولالصنفحولالثه--بإذنالبحثمداروسيكون

إلىالاشارةسيتمكماالئهبإذنالقادمةالفصولفيتوضيحهسيتمماوهذا،واضطهادتث!جيعمدار

النقلية.العلوم

-القاهزةدارالثعب/401-،..عى/خلد،نابنمقدمة(1)

http://www.al-maktabeh.com
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-:ضولثلاثةعلىيشتملو(العلممنالإسلامموقف)

والسنةالقرآنفيالعلممكانة:الأولالفصل

الراشدينعمربعدالعلميةالحربمةمير:الثانيالفصل

المسلمينعندالعلومفيالابداعمجالات:الثالثالفصل
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الأولالفصل

والسنة(القرآنفيالعلم)مكانة

:القرآنفيالعلممكانة-أ

إلىالإنسانتدعوالآياتئاتبلعشراتهناكأنيجدالكرمالقرآنفيالمتأملإن

وآلائه.الثهآياتفيوالتأملوالتدبرالتفكر،علىومخثهالعلمطلب

باسم)إترأ:تعالىقالالعلمطلبعلىوالحث،القراءةهوالقرآنبهنادىشيءاولإنبل

الإنسانعلم،بالقلمعلمالذي،الاكرموربكإقرأ،علقمنالإنسانخلق،خلقالذيربك

1(يعلممالم

المدلولذاتالعظيمةالكلمةهذه)إترأ(،كلمة.تكرارمجدالوحيآياتأولفيفالمتأمل

وجل-عزالثه-مخلوقاتفيالبحثعلىومخثه،والمعرفةالعلمبطلبوتأمرهالانسانتدعوالضخم

وأمخددلمإترأدعوةلأن،انحلوقاتسائرمنوغيرهاوأرضوسماواتوأشجاروبحارجبالمن

الثه.باسمتكونانإلااللهممعينبعلمتقيد

القلم-لأنبالقلم-التعليموجلعزالثه-ترنبأن،القرآنيالسياقفيالتعليمحقيقةوتتجلى

الانسانحياةفياثرأالتعليمأدواتوأعمقأومحيزالوما"كان:"طب"سيديقولكا

ولكن،يةالبشرحياةفيونعرفهالآننلمسهالذيالوضوحبهذاذاكإذالحقيقةهذهتكن...ولم

الرسالةلحظاتمنلحظةأولفيالإشارةهذهإليهفيشير،القلمقيمةيعلمكان-سبحانه-الثه

؟"يةللبشرالأخيرة

ه-1/العلقهـرة(1،

الروق.دار/3939ص-6/جطبسيد/القرآنظلالفي(2)

http://www.al-maktabeh.com
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العلومكلبل،فحسبالدينعلومعلىالقرآنأمربهمااللذانالعلموطلبالقراءةتقتصرولا

آراتأولفيفاقأول،اه!فرعمعلىوحثالقرآنفيهارغبوالنفعبالخيرالإنسانعلىتعودالتي

:-وجلعز-الثهقولذلكومنالانسانخلقلمعرفة-وجلعز-الثهمنتوجيهامجدالوحي

.\علق"منالانسانقلخ..."

تكوينه،وكيعهالانسانخلقفيوالتدبرالتأملإلىالإنسانيللعقللفتالآيةهذهففي

يح.التشربملماليوميسمىوهذاما

سبيل،وعلىالعلومانواعبعضإلىإجماليةبصورةاشارتالقرآنيةالآياتمنالعديدوهناك

الكريم:القرآناليهاأشارالتيالعلومانحألبعضنماذفيفهذهالحعر،!اقثيل

الطب:-؟

مخثالقرآنيةالآياتمنقليلغيرعدداهناكأنيجدالكرممالقرآنفيالمتأملإن

:-عزوجل-الثهقولذلكومن،بهامرالميوالمراحلونثصأتهخلقهفيوالتدبرالتأملعلىالإنان

والترائب(الصلببينمنيخرج،دافقماءمنخلق،خلقمئمالإنسان)فلينظر

خلقنا)ولقد:وجل--عزاللهقولذلكومن،الانساننمو.مراحلإلىاخرآياتاشارتكا

العلقةفخلقناعلقةالنطفةخلقناثم،مكينقرارفينطفةجعلخاهثم،طينمنسلالةمنالانان

.(الخالقينأحسناللهفتباركآخرخلقأانثمأناهثملحمأالعظعامفكسؤداعظامأالمضغةفخلقنامضغة

ماكليبذلوينشطبأنالإنسانيللمقلصرمجةإشارةفيهالدقيقالوصفهذاأنشكولا

لها.يتمرضقدالتيالأمراضوعلاجاعضائهخصائعىعلىالتعرفاجلمنوسعهفي

تنهىكثيرةآياتوردتحيث-الوقائيجالطباليوميسمىبماالكرمالقرآناهتمكا

المحيض،فيالنساءكإتيان،ججضررمنفعلهاعلىيترتبلماالأمورببعفىالقيامعنالانسان

حتىتقربوهنولاالمحيضفيالنساءفاعتزلواأذىهوقلالمحيفىعن)ويسألؤلك:تعالىقال

."(...الثهامركمحيثمنفأتوهنتطهرنفإذايطهرن

2/العلقهرة(؟)

7-5/الطارقهـرة(2)

؟4-12/المؤنونصة(3)

222/ابعؤهؤ(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كانإنهالزنىتقربوا)ولا:تعالىفقالخطيرةأمراضمنعليهيترتبلما،الزناعننهىكا

سبيلأ(1.وساء.فاخة

اكلهاعن-عزوجل-الثهنهىحيثير،الخنزولحموالدمكالميتةالمأكولاتأنواعبعضوكأكل

؟(...ريالخنزولحموالدمالميتةعليكم)حرمت:تعالىقال

والأنصابوالميسرالخمرإنماآمنواالذينايها:)ياتعالىقالالخمر،شرب.عنالنهيوورد

؟(تفلحونلعلكمفاجتنبوهالثيطانعملمنرجىوالأزلام

دستوراللناسوضعالكرممالقرآنان،وغيرهاالقرآنيةالآياتهذهخلالمني!ضحوهكذا

بيغ.المنتشرةالأمراضمنكثيرألتجنبوااتبعوهلوصحيأ،

الناساتبعلولتحدثوغيرهما-والزهري-كالسيلاناليومالمتشرةللامراضكانوما

الوقائية.الكريمالقرآنتوجيهات

الفلك:-2

والتعرف،الفلكعلمدراسةإلىالانسانيالعقلتشدكثيرةآياتالكرمالقرآنفيورد

عن)يسألؤلك:-عزوجل-اللهقولذلكومن،منهاالإستفادةوكيفيةانحلوقاتبعضأسرارعلى

.(...للناسمواقيتهيقلالأهلة

السنينعددلتعلموامنازلوقدرهنورأوالقمرضياءالثمصىجعلالذي)هو:تعالىوقوله

.(...والحساب

لقومالآياتضلناقدوالبحرالبرظلماتفيبهالتهتدواالنجوملكمجعلالذي:)وهووقوله

6(يعلمون

23/ءار!مالاهـرة(1)

3/الماثدةسورة(2)

09/الماثدةسورة(3)

189/البقوةهـرة(4)

ه/يؤصهـرة(5)

79/الاظمسورة(6)

http://www.al-maktabeh.com
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.(يهتدونهموبالنجم:)وعلاماتوقوله

وبعضالأنسانبينالقائمةالعلاقةنوععلالتعرفيمكنوغيرها،الآياتهذهخلالفن

مخلوقاتمنيستفيدأنالانسانباستطاعةأنإلىالذكرالآنفةالآياتأشارتحيث،انحلوقات

دراستها.فيلوتعمقفيماومنفعتهلخدمتهسخرهاالتي-عزوجل-الله

مسارومخديد،انحتلفةالجهاتعلىيتعرفأنالإنسانيستطيعمثلأالنجومطريقفعن

الوقتمخديديمكنسم!ثلاطريقوعن،المواقيتمعرفةيمكنالقمرطريقوعن،الطرق

طاقتها.منوالإستفادة

الجغرافيا:-3

الجغرافيةالظواهربعفىإلىأشارتالتيالكرممةالآياتبعضعلىالكرمالقرآناحتوى

بينومن،ذلكوغيروالأمطار،،والسحاب،ياحوالروالبحار،والأنهر،،والأودية،الجبالكأكر

لعلكموسبلأوأنهارأبكمتميدأنرواستيالأرضفي)وألقى:وجل--عزاللهقول،الآياتتلك

.2(تهتدون

3(بخازنينلهأنتمومائأسقيناكموهماءءا!سلامنفأنزلنالواقحياحالر)وأرسلنا:وقوله

.4(تسيمونفيهشجرومنهشرابمنهمكل*ءامالسماءمنأنزلالذي)هو:وقوله

برزخأبينهماوجعلأجاجملحوهذافراتعذبا"!،ينالبحرمرجالذي)وهو:وقوله

محجورأ(ةوحجما

زوجينفيهاجعلافراتكلومنوأنهارأرواسيفيهاوجعلالأرضمدالذي)وهو:وقوله

؟(يتفكرونلقوملآياتذلكفيإنالنهارالليليغثياثنين

16/النحلسورة(9)

15/النحلمورة(2)

22الحجر/سورة(3)

؟./النحلسورة(4)

35/الفرقانسورة(5)

3/الرعدصة(6)
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والبحثللعملالإنسانيللعقلالكريمالقرآندعوةالسابقةالآياتخلالمنلصمحوهكذا

دراسةإلىتدعوهكما،لخدمتهوتسخيرهامنهاوالاستفادة،الجغرافيةالظواهردراسةفيوالتعمق

الذيالدقيقالكوننظامعنوالكث!فالوجودهذاأسرارعلىالتعرفأجلمنبهمجيطماكل

ونسقته.الكونابدعتالتياليدوقدرةالخالقعظمةيدركالانسالبمجعل

:الاقتصاد-4

للمبادئثابتأنظامأوضعتعديدةآياتهناكأنمجدالكريمالقرآنفيالمتأملإن

الكريم:القرآنإليهاأشارالتيالمبادئهذهنيب.نموالاقتصادلعلمالأساسية

الربا:مخرم-ا

.(مؤمنينكنتمإنالربامنبقيماوذروااللهاتقواامنواالذينايها)يا:تعالىقال

الربا(.وحرمالبيعالله)...وأحل:تعالىوقال

يأخذوالماليقرضالمرابيأنحيث،الرباعلىتترتبالخطورةبالغةنتائجهناكأنومعلوم

جهدأيدونالمالزيادةيعنيوهذا،الخسارةفيالمشاركةدونالربحمنمعينةنسبةعليه

يدفيالثرواتتجمععلىعلاوة،المجتمعأنرادبينوالمحبةالتعاونروحعلىيقضيكما،يقدمه

المجتمع.فيمحصورةطبقة

والتبذير:الإسرافعنال!نهي-ب

قواما؟.ذلكبينوكانيقترواولميسرفوالمأنفقواإذا)والذين:تعالىقال

لربهالث!يطانوكانالشياطينإخوانكانواينالمبذرإن،تبذيراتبذرالو...):تعالىوقال

كفورا(.

الثروةضياععلىعلاوة،إقتصاديأعجز!يسيانالأموال!وتبذير،الإنفاقفيالإسرافأنومعلوم

وتبديدها.

:الأموالكترتحريم-تخ!

يكنزون.والذين..):-وجلعز-اللهقولذلكومن،الأموالقىمخريمإلىالكريمالقرآناشار

278/البقرةسورة(1)

76/الفرقانسورة(3)

275/القرةسورة(2)

72-26/الاصراءهـرة(4)

http://www.al-maktabeh.com
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جهنمنارفيعليهايحمىيوم،اليمبعذابفبشرهمالثهسبيلفيينفقونهاولاوالفضةالذهب

.(تكنزونكنتممافذوقوالأنفسكمكنزتمماهذاوظهورهموجنوكمجباههمبهافتكوى

صلاحيتها.فيالأموالتفقدحيث،جسيمةإقتصاديةاضرارعليهيترتبالأموالكترأنومعلوم

-المكنورة.الأموالإلىتحتاجالتيالتجاريالتبادلحركةلثلكا،الاقتصاديةالموارداستثمار

المالية:العقود-كتابة

فيالماليةالعقودتقييديقتضيوهذا،متناهيةودقةوربطضبطإلىمختاجيةالتجارالأمورإن

الكرمالقرآنحثفقد.لهذا،مستقبليةخلافاتلوحدث.فيماالحكمبمثابةتكونووثائقسجلات

.(...فاكتبوهمسمىاجلإلىبدينتداينتمإذاآمنو!الذينأيها)يا:تعالى،قالالديونكضابةعلى

.والخلافاتالمشاكلتلافيأجلمن،المقودسائرذلكعلىيقاسو

:والأوزانبالمكاييلالتلاعبتحرمهـ-

الكرمالقرآنامرنجقد،المشروعحقهإنسانكلويأخد،الإقتصاديةالأمورتستقيملكي

تمالى:قال،العقوباتبأشداصحابهاووعد،بهاالتلامجبمنوحذر،والمكاييلينالموازبتنظيم

.(الميزانمخسرواولابالقسطالورن)واقيموا

وزنوهماوكالوهموإذايستوفونالناسعلىاكتالواإذاالذين،للمطففينيل)و:تعالىوقال

4(يخسرون

النظاماسسالىاشارتعديدةاياتفهناكالذكر،السالفةالآياتالىوبالاضافة

وغيرهاالسفهاءأموالوالحجرعلى،بالباطلالناساموالكلومخرم،الزكاةكدع،الإقتصادي

لعلمالكرمالقرآنأولاهاالتيالفائقةالعنايةعلىواضحةدلالةتدلالتيالكثيرةالآياتمن

.الإقتصاد

التيبالآياتمليءالكريمالقرآفىإن،القرآنيةالآياتدراسةخلالمنيتضحوهكذا

التدبرإلىالإنسانيالعقللفتإلىواضحةبصورةتشيروالتي،العلومأنواعلبعضتعرضت

53-34/التوبةسورة(1)

9/الرحمنسورة(3)

282/البقرةعورة(2)

3-1/المطففينسورة(4)
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مخها،الإستفادةوكيفيةاتالموجوهذهاسرارفيوالبحثوجل--عزالثهمخلوقاتفيوالتأمل

..العلومانواعنحتلفالليمةالأصسىووضع

الآتي:يلا!الآياتهذهفيالمتأمل.انغير

اجمالية،بصورةلهاتعرضتالعلومانواعلبعضتعرضتالتيالقرآنيةالنصرمنمعظمان-1

منها:لأسبابوذلك،للتفصيلاتتعطرقولم

عزالثهوهبه-بماييشطيعحيث،وقدرتهالانساندائرةضمنتدخلالعقليةالعلومان-أ

تفصيلاتها.عنوالكثف،اهنم.ريثكلامعرفةالىيتوصلانعقل-منوجل

قدرتهوتعطيل،والتقاصالتكاسلالىبالانسانتؤديالعلميةالامورتفصيلان-ب

العلميةالأمورتفاصيلانطالماالمعرفةالىالوصولاجلمنوالدراسةابحثعنالعقلية

الطبيعةمجال"في:خليلالدينعمادالدكتوريقولذلكوفي،الكرمالقرآنفيذكرت

لطاقاتاهمالأيعنيهذالان،قوانينهاعنللانسانيكشفانسبحانهالئهيشألموالأضياء

جأةنفسهالانسانوجدانحدثولووالابتكار،الكشفعلىوقدركاالخلاقةالانس!ان

قدراتهكلسبق-كلمحتملكص!بو-اذنلالغيتحقيقها،علىالطبيعيةالقوانينامام

فييقعانللانسانسبحانهالثهيردلمواتكاليةفكريلكسلنفسهولأسلم،وعاولاته

.\اسارها"

النور،إلىالظلماتمنالناسليخرججاء،وهدايةعقيدةكتابالكرمالقرآنان-ج

خواصمنهيالتي،الطبيعيةالعلوملتفاصيلالتعرضمناضخممخموعهفانلهذا

عظيمة،،-ومواهبعقليةقدرةمنسبحانهالدهوهبه-بماالانسانيستطيعوالتي،العقل

حقائقعلىوالوقوفالطبيعيةالقوانيناكتشافالىيتوصلان-التعلمعلىكثيرةوقابلية

والعطبيق.والتجربةالبحثيقطرعنوذلك،وتفاصيلهاالأمور

ارتباطأهناكانيلاحظالعلومانواعلبعضتعرضتالتي،الآياتأغلبفيالمتأملان-2

الىواشارت،العلومانواعلبعفىتعرضتالتيالآياتاغلباناذ،والايمانالعلمبينوثيقأ

.(يعقلونلقوملآياتذلكفيان...):سبحانهالثهبقولتنهي،الطبيعيةالظواهربعفى

91ص/العلمانيةكافت(؟)

4/الرعدهـؤ(2)
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.(...يتفكرونلقوملايةذلكفيان...):وقوله

.(للمتوسمينلآياتذلكفي)ان:وقوله

العقلاناذ،والايمانالعلمبينالؤليقالارتباطعلىواضحةدلالةفيهالتعقيبوهذا

اسرارمنالكثيرمعرفةالىسيتوصلفانهوجل--عزالثهمخلوقاتفييتدبرويتأملعندماالانساني

بتدبيرهوقادريقوم،مبدعمنلهلابدالكونهذاانعلىتدلكثيرةامورلموسييهشف،الكونهذا

بالثهالايمانالىالعديدةوتجار3العميقةدراستهمنتيجةتوصلواالعلماءمنكثيرلمفانلهذا،وتنسيقه

وجل-.-عز

دعمقدبالعلوماشتغالي"انالاحياء:علمفيالمتخصصونشتر(ماكومب)ألبرتيقول

؟"قبلمنعليهكانممااشاسأوأمقكاقوةأشدصارحتىبالتهايماني

:فيقولالعلومدراسةعلىالمترتبةالنتائجمبينأيضيفثم

الانساناكتشفوكلما،وجلالهالثهبقدرةتبصماالانسانيدتزالعلومانشكمن"ليس

"خبالثهايمانهزادودراستهبحثهدائرةفيجديدأ

فانعميقاتفكيرافكرت"اذا:ينالبارزالطبيعةعلماءمنوهو"كليفليلوردايقولو

؟"الثهوجودفيالاعتقادالىتضطركسوفالعلوم

يقدرونالذينتقياءالاالعلماءهموجل--عزدثهخشيةالناساشدفان،سبقماعلىوعلاوة

قدالكرمالقرآنكانواذا6(000العلماءعبادهمنالثهيخشىانما...):تعالىقال،قدرهحقالثه

-عزالثهمخلوقاتفيوالتدبرالتأملعلىالانسانيالعقلوحث،العلومأنواعلبعضتعرض

ناخلالهمنالانسانيستطيعواضحأمنهجأالانسانيللعقلوضعالوقتنفسفيفانهوجل-،

ذلك:ومن،العلميةياتوالنظرالمعارفمنلكثيريتوصل

\؟/النحلمورة(9)

57/الحجرسورة(2)

؟.4ص/عصرالعلمفييتجلىافه(2)

؟.ه-؟.4/الابقالمصدر(4،

2؟ص/الابقالمصدر(5)

28/فافىصورة(6)
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العلمية:ياتوالنظرالمعارفإلىللوصولالقرآنمنهج

بالتفكرأفرالانسان-9

علىوتثنىوالتدبر،التفكرعلالانسانمخثكثيرةآياتيجدالكرمللقرآنفالقارىء

افلاوالبصيرالاعمىيستويهكقل...):سبحانهالثهقولذلكومن،يقالطرهذايسلكمن

.1(تتفكرون

.أ...بالحقإلابياوماوالارضالسمواتاللهخلقماأنفسهمفييتفكروا)أولم:وقوله

كلعنالمسؤولالمتبصر،،العميقالتفكيرالتفكير،علىالانانمخث،كثيرةآياتوهناك

منها.والاستفادة،عليهاوالوقوف،وأشياءمخلوقاتمنبهمجيطما

التقليد:عنالنهي-2

لاالذينيذمو،التقليدعنيعهىالوقتنفسفيفانهالتفكر،علىحثالقرآنأنوكما

هذاعلىبهااللهانعمالتي،العقليةالانسانلقدرةتعطيلأالتقليدفيلان،عقولهميستخدمون

بهائم.بانهموصفهمحيث،وشديدةعنيفةهؤلاء-مثل-علىالقرآنحملةأننجدلهذا،انحلوق

آباؤهمأولوكمانآباءناعليهألفينامانتغبلقالواالثهانزلمااتبعوالهمقيل)وإذا:تعالىقال

صمونداءدعاءالايسمعلابماينعقالذيكمثلكفرواالذينومثل،تهدونولاشيئأيعقلونلا

.(يعقلونلافهمعميبكم

والظن:الهوىاتئحوعدمالتجرد-3

عنالبعدكلبعيدأ!احبهاومجعل،العلميةالحقائقمنكثيرأيلغي،والتعصبالهوىفاتباع

قدالكرمالقرآناننجدلهذا،لرأيهينتصرانأجلمنيفواقحريلالتأوالىيدفعهو،الحق

.4(000الظناتباعالاعلممنبهلهمما...):تعالىقال،ذلكعننهى

.5(000علمبغيربأهوائهنمليضلونكيرأوان...):سبحانهوقال

.6(000وقلبهسمعهعلىوختمعلمعلىالثهوأضلههواهإلههامخذمنافرأيت):سبحانهوقال

05/الانعامسورة(1)

17؟-170/البقرةسورة(3)

؟19/الانعامهـرة(5)

8/الرومسورة(2)

157/الناءسورة(4)

32/الجاثيةمورة(6)
http://www.al-maktabeh.com
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!(شيئاالحقمنيغنيلاالظنوان،الظنالايتبعونن/ا000):تعالىوتال

:الحواسمسئولية-4

الحواسالكرمالقرآنحملفقدهذالاجل،الحواسيقطرعنتأتيالمعرفةانالمعروف

واختار.وتمحيصمجثمنبهتقوممامسئولية

عنهكاناولئككلوالفؤادوالبصرالسمعإن،علمبهلكشيسماتقف)ولا:تعالمطقال

مسئولا(.

والحجة:البرهانعلىيعتمدالذيالأسلوبعلىالتأكيد-5

الىللوصولالبرهانعلىتقومالتيبالحجةيطالبانهيجدالكرمالقرآدنمافيفالمتأمل

واقحيعى.والمقارنةالأستقراءعلىتقومالتيالنتاثجتلك...الصحيحةالنتائج

.اصادقينكنتمانبرهانكمهاتواقل،أمانيهمتلك...):تعالىقال

القرآنالحاح،الأخرىالآياتمنؤغيرهاالذكر،الآنفةالآياتخلالمنيتضحوهكذا

يلاحظهاكثيرةآياتهناكانكماوالتدبر،بالمفكرالانسانوأمر،العلمطلبعلىالكريم

ومعرفة،والتدبرفيهابالنظرالانسانتأمرثمانحلوقاتعنتتحدثوجل--عزالثهلكتابالقارىء

عليه.بالنفعيعودبماوتسخيرها،اسرارها

اثنىالوقتنفسفيفانه،طلبهعلىوحث،كبيرةاهميةللعلماعطى،الكرمالقرآنانوكما

وتعظمالعلماءتمجدعديدةآيات،الكرمالقرآنفيجاءفلقد،شأنهممنورفعالعلماء،على

شرفهم.

:القرانفيالعل!ءمكانة

.4(000يعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويهلقل...):تعالىقال

وغيرهم.العلماهلبينيةالتسونفى-عزوجل-الثهانيتضحالآيةهذهخلالفن

ة(...ررجاتالعلماوتواوالذينمنكمآمنواالذينالثهيرخ...):تعالىوقال

28/النجمصة(1)

111/البقرةمورة(3)

الزمر/9سورة(4)

63/الامراءهـرة(2)

19/المجادلةسورة(5)
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ورفعة،العالمغيرالمؤمنعلىالعالمالمؤمنالثه"يرفعتفسيرها:فيقيلحجر()ابنمال

لثملورفعها،الدرجاتترتفعا!و،الثوابكثرةبهالمراداذ،الفضلعلىقدلالدر!ات

.1((الجنةفيالمنزلةبعلوالآخرةفيوالحسية،الصيتوحسنالمنزلةبعلوالدنيافييةالمعنو

.؟...بالقسطقائمأالعلموأولوهووالملائكةالاإلهلاأنهالثه)شهد:سبحانهوقال

شهادتهمقرنسبحانهائهكماالبشر،منغيرهمدوقالعلمبأولياستثمهد-سبحانه-فالته

هذاوفيوجل-،-عزاللهعندءالعلماشرفعظمعلىيدلوهذا،شهادتهمعالملائكةوشهادة

الثه:رحمه()الغزالييقول

شرفأبهذاوناهيك،العلمبأهلوثلثبالملائكةوثنىبنفسهوتعالىسبحانهبدأكيف))فانظر

ونبلأ"؟وجلاءوفضلأ

كنتمإنالذكراهلفاسألوا...):تعالىفقال،العلماءسؤالعلىحضالكرمالقرآنانكا

4(تعلمونلا

لهمانوكيف،الكرمالقرآنفيالعلماءمكانة،الكريمةالآياتخلالمنيتضحوهكذا

للعلم%نالصأولاهاالتيوالأهميةالعنايةمدىعلىيدلوهذاالبشر،سائرفوقوقدرأمرتبة

وأهله.

العلمية:والمكتشظت...القرآن

انواعلبعضتعرضتالتيالآياتمنكثيرعلىيحتوفيالكرمالقرآنبأن،القولسبق

ضيق،قالبفييصبوها"انوحاولوا،الآياتتلكتفسيرفياسرفواكتابأهناكغيران،العلوم

العلمية.الحقائقاوياتالنظرمعتتفقحتى

،يدلوهذاالأمور،وصوابخطأعلهايقاسالتيالأصلأصبحتالعلميةياتالنظروكأن

المهيمنهوالعلمانالناس0لبعضمخيلالتيالداخليةالهزيمة"علىقطب(:)سيديقولكما

؟ا.العلممنلهاوالاستدلال4بالعلمالقرآنتثبيتيحاولونهناومن،تاجوالقرآن

العلم.ضلباب/العلمكتاب/الباريفتح(9)

81/عمرانآلهـرة(2)

11ص-1/جالدينعلوماحياء(3)

182ص-1/جالقرآنظلالفي(5)43/النحلهـرة(4)
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-23-

حولبعضهمذكرهماذلكومن،تحتمللاماالقرآنيةالنصوصبعضبعضهمحتلفقدلهذا

.(ثمانيةيومئذفوقهمربكعرشمحمل...):-عزوجل-الثهقول

صفكل،صفوفثمانيةهيأم؟...الثهعرشالملائكةمنثمانيةمخمل"كيف:فقال

؟"يعلمأحدلايقيةميتافيزأويقيةفيزقوانينثمانيةهيأم،الملائكةمننهايةلامايخه

؟"هائلةكهرمغنطيسيةكائنات"ولعلها:قائلأيضيفثم

زوجهامهاوجعل،واحدةنفسمنخلقكم)هوالذفي:وجل--عزالثهقولآخريفسركما

.4(000اليهاليسكن

تتكوناللذانالفصرانوهما،هوالال!ترونزوجهاوان،البروتونهيالنفس"ان:فيقول

."الذرةمنهما

القرآنبهاجاءقد،الحديثالعصربهايتيهالتيالعلميةالحقيقة"وهذه:قائلأيضيفثم

6"ووضوحصراحةفيسنة1400منذالكرم

فرقأهناكان،العلميةياتالنظرمعيتفقحتىالقرآنيالنصيقصرونالذينهؤلاءونسي

اوالتغييرتقبللاالتيهيالعلميةفالحقيقة،العلميةوالحقائقالعلميةالنظرياتبينكبيرأ

ناالاحوالمنحالبأفييمكنلاالامورهذهومثل،النقصاناوالاضافةاوالتعديلاوالتبديل

.الكرمالقرآنمعتتعارض

القرآنبدراسةأولأقتلقد":المقدسةللكتبدراستهبعد((بوكاييس"مورالاستاذيقول

ومعطياتالقرآننمىاتفاقدرجةعنباحثأ،تامةوبموضوعية،مسبقفكرأيدونوذلك،الكرم

بعدادركتقائمةأحققأناستطعت،العربيللنصالواعيةالدراسةوبفضل...الحديثالعلم

17/الحالههسورة!1!

162ص/عمودمصطق/عصريلفهم.محاولة..القرآن(2)

162ص/السابقالمصدر(3)

189/الاعرافسورة(4)

136ص/نوفلالرزاقبهد/الحديثوالعلمالقرآن(5)

136ص/ال!ابقالمصدر(6)
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العصرفيالعلمنظروجهةمندقدقابلةمقولةأيةعلىمجتويلاالقرآنانمنها،الانتهاء

"ةالحديث

يجدفهولم،والاناجيلوالتوراةللقرآندراستهبعد""بوكافيالاشتاذقالهماخلاصةهوهذا

الحقائقبينهعارضةأيةيجدلمكل،والاناجيلالتوراةفيوجدهاالتيالأخطاءالكرمالقرآنفي

نية.القرآوالنصوصالعلمية

والأضافةوالتبديلوالتغييروالصوابللخطأقابلةفهي،العليةللنظرياتبالنسبةأما

حالةفيالنتيجةتكونوماذا؟يأتالنظرهدهمثلعلىنيالقرآيقصرالنصفكيف،يادةوالز

وجل؟-عزالثهكنابفيالتشكيكإلىذلكيؤدفيألا؟بعدفيمابطلانها6لبات

القرآنيضرالنصعدمهوضرورةبشدةاليهننبه"والذفي:الثهرحمه"قطب"سيديقول

معارفتع!شأكلما،والتبديلللتعديلوقابل،والصوابللخطأقابل،بشرفيعلميكشفعلى

المطابقةالىيسارعونالباحثينمنانحلصينبعضفان،للمعرفةوسائلهومخسنتوكثرتالانسان

منالقرآنفيمابيانبنية-افتراضيةأويبية-تجرالعلمةوالكشوفالقرآنيةالنصوصمدلولبين

تطابقها.لمامالثابتةنصوصالمتأرجحةالعلميةالكشوفطابقتمعجزسواءفالقرآناعجاز،

والتعديل،للتبديلدائمأالقابلة،الكشوفتلكنطاقفيحصرهامنأوسعمدلولأونصوصه

.2"إالأساسمنوالصوابللخطأبل

فيالعلميةالكشوفمنيستفادما"وكل:قائلأالكشوفاتهذهأمامالموقفهومايبينثم

اليهتشيرمماشيءعلىالعلماطلعناكلأتصورنافيمدلولهاتوسيعهو،القرآننصوصتفسير

هومدلولهأنعلىالقرآنيالنصيحملاندون،والآفاقالأنفسفيالئهآياتمنمجملةاشارات

"بمالعلمكثمفهالذفيهذا

أهميةأعطىالكريمالقرآنانوكيفوالعلأء،العلممنالقرآنموقفلنايتفمحوهكذا

31ص/الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة(؟)

3451ص-6/جالقرآنظلااطفي(2)

3451ص-6/جالسابقالمصدر(3)
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والنفعبالخيريعودبما،الكونلأسراروالمعرفةوالتدبروالنظرالتفكرعلوحث،وأهلهللعلمكبيرة

الانسانعلى

الله.باذنتوضيحهسيتممافهذا،العلممنالسنهموقفامما

العلم:منالسنةموقف-ب

وطلابالعلأءوتثجيع،العلمبطلبالاهتمامغايةالشريفةالنبويةالسنةإهتمت

يسألوهأنفيأمرهم،ودنياهممه!يدأمورتفهمعلىاصحابهيحثوالسلامالصلاةعليهفكان،العلم

وأيسألأندونإلقاءالعلميلقيوأحيانأ،ليجيبوهيسألهموأحيانأيجهلونها،التيالأمورعن

.يسأل

خيرا،العلمبطلابيوصيوكتمانهمنومجذرالعلمبنشروالسلاهـيأمرالصلاة-عليهوكان

تعليمفي-والسلامالصلاة-عليهومنهجه،السنةفيالعلممكانةبيانسيتمالمبحثهذاوفي

وطلابالعلماءمنزلةبيانسيتمكذلك،كتمانهمنوالتحذيرالعلمتبليغعلىوحثه،الصحابة

الثه.باذن...الدعوة/هذهوثمرة،العلم

السنة:فيالعلممكانة-1

عليهفقالوأهميتهمنزلتهوبين،العلمطلبعلى-والسلامالصلاة-عليهالرسولض

!(مسلمكلعلىيضةفرالعلم)طلب:السلام

الأخرىالعلومفان،الدينامورالامرعلىهذاخملواذا،والاناثالذكوريشملالأمروهذا

الكفاية.فرضبابمنتكونحياتهمفيالمسلموناليهامجتاجالتي

وأمتعلمأاوعالمأأغد):ؤقال،العلمطلبعلىأصحابهمجث-والسلامالصلاة-عليهوكان

؟(فهلكالخامسةتكنولامحبأأومستمعأ

أحدكميغدوأفلا...):فقال،يتعلمواكيالعلماماكنالىالذهابعلىمجثهمكانكل

125-ص1الزوائد/جمجمع(1)

؟22عى-1/جالمصدرالسابق(2)
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ثلاثمنلهخيروثلاثناقتينمنلهخير-عزوجل-الثهكتابمنآيتينيقرأاوفيعلمالمسجدالى

!(الابلمناعدادهنومنأرجمنلهخيروارج

ومثال،الاسلامدخولهمنلحظةأولمنالرجلبتمليميأمر،العلمعلىحرصهشدةمنوكان

بتعليمالأسرىيقومبأنبدر،أسرىفداءجعلكل(أ،الجمحيوهببن))عميرمعحدثماذلك

لمالأسرىمنناسكان:قالعنهمااللهرضيعباس؟-ابن"فعن،والكتابةالقراءةالصحابة

الأنصارأولاديعلمواأنفداءهم-والسلامالصلاة-عليهاللهرسولفجعلمال،لهميكن

4"الكتابة

-عليهفقالالموتبعدأجرهاينقطعلاالتيالأمورمنالعلم-والسلامالصلاة-عليهجعلكما

علمأويةجارصدقةمنالا:ثةثلامنالاعملهعخهانقطعالانسانماتاذا):-والسلامالصلاة

!(يدعولهصالحولدأوبهينتفع

تعلمالىدعاهمبل،الشرعيالعلمطلبعلى-والسلامالصلاة-عليهالرسولحضيقتصرولم

بنيدز"عنيةالعبراللغةيتعلمان((ثابتبنيد"زامرهذلكومثال،المسلمينيفيدعلمكل

والثهفانياليهودكتابتعغ:ليقالالمدينة-والسلامالصلاة-عليهاللهرسولقدملما:قالثابت

شهر"!نصفمنأقلفيفتعلمته:قال،كتابيعلىاليهودآمنما

وتعلمه.الصلاةفيالقرآنقراءةضلباب/بهيتعلقوماالقرآنصاثلكتاب/ملمصحيح(1)

غزوةبعداسلم،ايةابايكنى-الجمحيالقرشيجمحبنوهببنخلفبنوهبهوعميربن(2)

726ص-4جالاصابةانظر/عنهالثهرضيالخطاببنعمرخلافةحتىوعاشبدر،

رمولعمابن،الهاشصيالقرشيمنافعدبنهاشمبنالمطلبعبدبنالباسبنالثههوعبد(3)

141ص-4/جالاصابةانظر/الهلاليةالحارثبنتلابةالفضلامامه،وسلمعليهالثهصلىالثه

76ص-2/جالبادخيرهدىفيالمعادزاد(4)

وفاته.بعدالثوابمنالانانيلحقماباب/الوصيةكشاب/مسلمصحيح(5)

الصحابة،علماءمنوكان،الوحيكتبةمنكان،الخزرجيالأنصاريالضحاكبنثابتبنيدز(6)

الارجح.هـعلى45عامتوفي،عنهالثهرضيبكرابيعهدفيالقرآنجمعالذيوهو

359-358ص-2/جسعدابنطبقات(لاا
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:قالأوالعبرانيةكتابتعلمأنتستطيع"فهل:-والسلامالصلاة-عليهلهقالروايةوفي

"ا.ليلةعشرةسبعفيفتعلم!تها:قال،نعم:فقلتيانيةالسر

واهتمامهعنايتهوجه-والسلامالصلاة-عل!الرسولانبل،الحدهذاعندالامريقتصرولم

وهذه،الانسانيةالنواحيلجميعشاملأ-والسلامالصلاة-عليهتعليمهفكان،الحياةمرافقلجميع

للصحابة.-والسلامالصلاة-عليهالثهرسولعلمهاالتيالانسانيةالجوانبلبعضنماذج

لأصحابه:الثهرسولعلمهاالتيالعلومأنو!لبعضنماذج

ية:العسكرالناحية-1

-صلىالثهرسولغزواتخلالمنالعسكريتعليمهم-عنهمالذ-رضيالصحابةتلقى

وتخطيطه،الحكيمةبقيادته-والسلامالصلاة-عليهاستطاعحيث،وسراياه-وسلمعليهالثه

خلالمنكثيرة"دروسأالصحابةاستفادولقدنصر،الىنصرمنالصحابةينقلان،السليم

.-والسلامالصلاة-عليهتوجيهاته

-والسلامالصلاة-عليهكانفقدبالسلاحوتجهيزهابخيثسوتقسيمالألويةعقدعلىفعلاوة

أرسلانهذلكومن،الاستطلاعاجلمنالبعضىيرسلفكان،خطيرةمهامفيالصحابةيستعمل

يقولذلكوفي،أخبارهمعلىالوقوفاجلمنالمثمرحسمعسكرالىالمحان(أبن"حذيفة

نيكر!ثملاعسكرالىحذيفةياانطلق:-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولله"فقال:""الواقدي

حئحدثأتحدثنولاالخبر،بعضبلغني*قدفانه،اصبحوااذايدونيروبالذي،بخبرهمفأتني

؟"الىترجع

الأسلحةصناعةعلىالتعرفأجلهمنالآخرالبعض-والسلامالصلاة-عليهأرسلكما

358ص-2/خلابقالمصدرا(1)

وهوالكلير،وسلمعليهالثهصلىالثهرسولعنروق،كبارالصحابةمن،العبسيا!انبنحذيفة(2)

انظرهـ-36عاملخطحقفيهايزلولم،المدائنعلىعنهالثهرضيعمراستعمله،الثهرسولسصاحب

44ص-2/جالاصابة

293الثه!ىلو!مرمغاري(3)
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الىذهباحيث((سلمةبنوغيلانمسعودأ،بنعروة"الصحابيانفعلهماذلكومن،الحديثة

مجرش"وكانا:""الكتانيالشيخيقولذلكوفي،والدباباتالمنجنيقصناعةليتعلماجرش

انصرفوقدفقدما،،والدباباتوالمنجنيقالعراداتصنعةيتعلمان-وغيلانعروةيقصد-و

6"والدباباتوالعراداتالمنجنيقفنصباالطائفعناللهرسول

للمعركة،شعارأللصحابةيضع-والسلامالصلاة-عليهكانفقد،سبقماالىوبالاضافة

أبيمع"غزوت:فقال(أالاكوعبن"سلمةرواهما،ذلكومنبعضمعبعضهميصطدملالكي

؟((مرتينأيتأيتشعارنافكان-وسلمعليهالثه-صلىالئهرسولبكرزمن

غزواتهخلالمنيةالعسكرالحياةفيمهمةدروسأ-عنهمالفه-رضيالصحابةاستفادكا

قابلهعمدما"الضمري"لسفيان-والسلامالصلاة-عليهإجابتهولعل،-والسلامالصلاة-عليه

معرفةمنوحذرهحرصهشدةعلىواضحةدلالةتدلبدر،معركةقبيلاستطلاعيةبمهمةقيامهأثناء

سألهعندما-والسلامالصلاة-عليهأجابهحيث،الجنودومخركات،يةالعسكرللأسرارينالآخر

وامه-وهوصحابي-الطائفاهلمنالثقفيثقيفبنمالكبنب!عمبنمسعودبنعروة(.1)

492ص-4/جالاصابةانظر-قومهفيالاكابراحدكان،منافجدبنشسىعبدبنتسبيعة

ئسوة،ةر!ثعومختهاسلم،الطائفاهلمن،الثققيثقيفبنمالكبنب!عمبنسبلمةبنغيلان،2)

-5/جالاصابة-انظرعرآخرخلافةفيمات،اربعأمنهناخزوسلمعليهالثهصلىالنيلهفقال

033عى

منهاصغرولكنهاالمنجنيقمثلآلة:العرادات(3)

.بالحجارةالعدولرميتتخدمآلة:المنجنيق(4)

رصيمنتحميهمحيثالاسوار،اقتحاماجلمنوذلكبداخلهالجنوديدخلصغيربيت:الدبابات(5)

العدو.

375ص-1/جيةالادارالتراتيب(6)

النيمعغزا،ةرج!ثلاتحتبايعواالذينمنصحابي،الاسلميالاكوعسنانبنعمروبنسلمة(7)

ص-.4/جسعدابن-الكبرىالطبقات/وحنينوخيبرالجديبيةمنهاغزواتعدةوسلمعليهالثهصلى

38

327ص-1/جيةالادارالتراتيب(8)
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ماءمن:()الضمريفقال،العراقمخوبيدهوأشار،ماءمن"مخن:فقالأتباعهعن""شان

.امرهمنحيرةفي""سفيانالسلامعليهفترك"؟العراق

الصلاة-عليهيستخدمهاكان،متنوعةحربيةخططأالصحابةتعلمفقدذكرماعلىوعلاوة

وغيرذلك،ومباغتتهالخصمومحاصرةالعيونوإرسالالاقتصاديةوالمقاطعة،الخنادقكحفر-والسلام

ية.العسكرالفنونمن

علىواضحةدلالةتدلبعد،فيما-وسلمعليهالله-!لىالثهرورسواطأصحابانتصاراتولعل

.-وسلمعليهالده-صلىاللهرسولمنتعلموهاالتيالقئقةالقتاليةقدرتهم

الاقتمعادية:الناحية-"

اقتصاديأمنهجأوضعحيث،الاقتصاديبالجانب-والسلامالصلاة-عليهالرسولاهتم

ذلك:ومنالاقتصادلعلمالأساسيةالمبادىءضمنه

الصلاة-عليهفقال،جسيمةومضار،كثيرةمفاسدمنعل!يترتبلما،الغشعننهىأنه.أ

؟(منافليسغش)من:-والسلام

الا:-والسلامالصلاة-عليهفقال،المالواسراف،والربا.الاحتكارعنينهىوكان.ب

.4(وكاتبهوشاهديهوموكلهالرباآكلاللهالعن:وقالخاطىءأ،الايحتكر

نألكميرضى،ثلاثألكميسخطوثلاثألكميرضىالثه)ان:-والسلامالصلاة-عليهوقال

أمركم،الثهولاهمنتناصحواوأنجميعأ،الثهمجبلتعتصمواوأنشيئأ،بهتشركواولاتعبدوه

(ءالمالوإضاعةالسؤالوكثرةوقالقيللكمويكره

أنهذلكومن،عليهاوالاشرافالاسواقإدارةأجلمنأكفاءعمالأيستعملكانانه.ج

63ص/الثهرسولمغازي(1)

.البيوعفيالغشكراهيةفيجاءماباب/البيوعكتاب/الترمذيسنن(2)

الاحتكار.فيجاءماباب/البيوعكتاب/السابقالمصدر(3)

الربا.فيأتغيظباب/التجاراتكتاب/ماجةابنسق(4)

118ص-المالفيالرفباب-المفردالادبفيالبخاريرواه(5)
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)عمر(واستعملمكةسوقعلىالفتحبعد(العاصبن")سعيد-والسلامالصلاة-عليهاستعمل

(ا.المدينةسوقعلى

ماذلكومن،وزراعتهاالأراضياستثمارعلىالصحابةمجث-والسلامالصلاة-عل!كانكل

وأفليزرعهاأرضلهكانت)من:قالأنه-وسلمعليهالثه-صلىاللهرسولعنيرةهرأبورواه

.3(أرضهفليمسكأبىفانأخاهلمحنحها

مسلممن)ما:-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولقال:قالعنه-الثه"4-رضي"أنسوعن

.(صدقةبهلهكانالابهيمةأوانسانأوطيرمنهفياكلزرعأيزرعأوغرسأيغرس

العمل:وطلبالكسبعلىالحث-3

عالةيكونولاإمجابيأ،المجمعفيفردكليصبحو،الاقتصاديةالجوانبت!حلوحتى

أحدأكل)ما:قولهذلكومن،العملفييرغب-مال!لاوالصلاة-عليهكانفقد،ينالآخركل

كان"-والسلامالصلاة-عليه))داوداللهنبي،!.وإنيدهعملمنياكلأنمنخيرأقططعامأ

يده(6عملمنيأكل

يحتطبالأن:-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولقال:قالعنه-الثه-رضييرةهرأبيوعن

!(يمنعهأوفيعطيهأحدأيسألأنمنخيرظهرهعلىحزمةاحدكم

انظر/بالطائفواستشهد،بقليلالفتحقياسلامهكان،اميةبنالعاصبنسعيدبنسيد(1)

105ص-3/جالاصابة

287ص-1/جيةالادارالتراتيب(2)

يواسيوسلمعليهالدهصلىالنياصحابمنكانماباب/المزارعةكتاب/البخارفيصحيح(3)

واثر.الزراعةنيبعضأبعضهم

وسلمعليهاللهصلىالثهرسولصاحب،الخزرجيالانصاريضمضمبنالنضربنمالكبنانس(،)

126ص-1/جالاصابة-انظربالبصرةموتألصحابةاآخروكان،وخادمه

.الانسانمنهاكلاذاوالغرسالزرعضلباب/المزارعةكتاب/البخاريصحيح!5)

.بيدهوعملهالرجلكبباب/البيوعكتاب/الابقالمصدر(6)

.بيدهوعملهالرجلكسبباب/اليوعكتاب/السابقالمصدر،7)
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"انسرواهماذلكومن،لهعمللالمنعملأيوجدانمجاول-والسلامالصلاة-عليهوكان

فيلك:فقال،يسأله-وسلمعليهالئه-صلىالنبيالىجاءالأنصارمنرجلأ)أن:"مالكبن

بهما،أئتني:قالالماء،فيهنشربوقدح،بعضهونبسطبعضهنلبسحلس،بل:قالشيءبيتك

فقال؟هذينيشتريمن:قالثم،بيده-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولفأخذهما،بهمافأتاه:قال

آخذهماأنارجل:قالثلاثأ،اومرتين؟درهمعلىيديزمن:قال،بدرهمآخذهماأنارجل:

الىفانبذهطعامأبأحدهماإشتر:وقالالأنصاريفأعطاهما،الدرهمينوأخذإياهفأعطاهما،بدرهمين

عودأفيهفشد-وسلمعليهالذ-صلىاللهرسولفأخذه،ففعل،بهفأتنيقدومأبالآخرواشتر،أهلك

أصابوقدفجاء،يبيعويحتطبفجعل،يومأعثرخمسةأراكولافاحتطباذهب:وقالبيده

تجيءانمنلكخيرهذا:قالثمثوبأ،وببعضهماطعامأببعضهمااشتر.فقال،دراهمعشرة

وامفظعغرملذيأو،فقرمدقعلذيالاتصلحلاالمسئلةان،القيامةيوموجهكفينيهةوالمسألة

.1(موجعدم

الصلاة-عليهفقال،الوقتاستثمارعلىالصحابةمجث-والسلامالصلاة-عليهكانكما

يغرسهاحتىتقوملا-اناستطاعفان،فسيلةأحدكميدوفيالساعةقامت)ان:-والسلام

فليغرسها؟.

ذلكومنبنفسهالأعمالببعضيقوم-واللامالصلاة-عليهكانفقد،سبقماعلىوعلاوة

يعالجوهو-وسلمعليهالثه-صلىالنبيأتياأنهماخالد(؟بنوسواءخالد،بن)"حبةرواهما

4(فأعاناههلانبأوحائطأ

الصحية:النواحي-4

علىفعلاوة،الاهتمامغايةالصحيةبالنواحي-والسلامالصلاة-عليهالرسولاهتم

،والمكانواللباسللبدنوطهارةوغسلوضؤمن،المسلمالفردعلىالاسلامفرضهاالتيالفروض

-

.المزايدةبغباب/اقجاراتيهاب/ماجةابنسق(1)

126ص-المالاصطناعباب-المفردالادبفيالبخاريزواه(2)

الاصابة/انظر-الكوفةترلصحابيخالد،بناخوسواء،العامريوقيلالحزاعيخالدبنحبة(3)

41ص-2ج

120ص/بنىمنباب/المفردالادبفيالبخاريرواه(4)
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علىحثهمانهذلكومن،والخاصةالعامةبالنظافةالصحابةعناية-والسلامالصلاة-عليهوجهفقد

علىزهيرحديث-وفيالمؤمنينعلىأشقأنالولا:-والسلامالصلاة-عليهفقالالأسنهاننظافة

.1(صلاةكلعندبالسواكلأمرتهم"أمتي

عليهفقادالأظانروتقليمرع!ثلاكحلقوذلك،بهوالاعتناءالج!دساثرنظافةعلىحثكا

ونتفالأظافر،رتقليروالاستحدادالختان،الفطرةمنخمسأوخمسالفطرة):-والسلامالصلاة

.2(الشاربوقص،الابط

ومن،العامةبالنظافةأيضأاهتمفقد،الخاصةللنظافة-والسلامالصلاة-عليهعنايتهوجهوكا

الملاعن)اتقوا:فقالالعامةوالأماكنالثوارعتلويثمن-والسلامالصلاة-عليهنهيهذلك

.إيقالطروقارعةوالظلالمواردفيالبراز:الثلاث

:-والسلامالصلاة-عليهفقالبهامجيطوماالبيوتنظافةعلى-والسلامالصلاة-عليهحثكا

4(أفنييهم)نظفوا

رواهماذلكومن،التداويعلىيحث-والسلامالصلاة-عليهكانفقد،سبقماعلىوعلاوة

اللهعباديا،نعمقال؟نتداوىألا،اللهرسوليا:الأعرابقالت:قال"يكشربنه"أسامة

وما:اللهرسولياقالواواحدأداءالادواءقالاوشفاءلهوضعالاداءيضعلمالثهفإنتداووا

6(الهرم:قالهو؟

بهاوالاهتمام،الصحيةبالنواحي-والسلامالصلاة-عليهعنايتهسبقممايتضحوهكذا

للصحابة.وتعليمه،إرشاده

.الواكباب/الطهارةكتاب/ملمصحيح(1)

.الفطرةخصالباب/الابقالمصدر(أ2)

يق.الطرقارعةعلىالخلاءعنيه!لاباب/وسنهاالطهارةكتاب/ماجةابنسق(3)

النظافة.فيجاءماباب/الادبكتاب/الترمذيحق!4)

عدةوسلمعليهالئهصلىالثهرسولعنروىصحابي،ثعلبةبنيمنالثعليشريكبناسامة(5)

94عى-1/جالاصابةانظر-احاديث

عليه.والحثالدواءفيجاءماباب/الطبكتاب/الترمذيسق(6)
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الاجتماعية:النواحي-5

فانلهذا،كلمتهموجمعالمسلمينتوحيدعلى-وسلمعليهالثه-صكالثهرسولحرص

والأنصار.ينالمهاجربينآخىأنه،للمدينةوصولهفوربهاواهتم،عنايتهأولاهاالتيالامورمن

الأمورمنذلكوغيروالحسدالتخاصممنوحذر،والاحسانوالمحبةالتعاونعلىحثكما

توضح-وسلمعليهالله-صلىالثهرسولأحاديثمنطائفةوهذه،والثقاقالتفرقةالىت!ؤديالتي

التفرقةمنوتحذرهم،والاجتماعالأخوةمبادىءالصحابةتعليمعلى-والسلامالصلاة-عليهحرصه

.والنزاع

الثه-صلىالثهرسولعنيرةابوهررواهماذلكومن،المحبةعلى-وسلمعليهالذ-صلىحثه.أ

ظللايومظليفيأظلهماليوم،يليالمتحابوناين،القيامةيوميقولالثهان)ةقال-وسلمعليه

!(ظليالا

الله-صلىالثهرسولعنعمرو"بنالله2"عبدرواهماذلكومنالجوار،حسنعلىالحث.ب

خيرهماللهعندالجيرانوخيزلصاحبهخيرهمالثهعندالأصحاب)خير:قالأنه-وسلمعليه

؟(لجاره

عن"مطعمبن"جبيررواهماذلكومن،الأرحامصلةعلىوسلمتعليهالثه-صلىحثه.ج

قالعمرأبيابنقال،قاطعالجنةيدخلالا:-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولقال:قالأبيه

(ةرحمقاطعيعني:سفيان

الثه.فيالحبضلفيباب/والادابوالصلةالبركتاب/مسلمصحيح(1)

عليهالثهصلىالثهرسولعنروى،الهصيالقرشيلؤيبنواثلبنالعاصعمروبنبنالثهعد(2)

الاصابة/انظر-وسبعيناثنينابنوهويومئذوستينخمسسنةبالشاممات:الواقديقال6كثيرأوسلم

192عى-4ج

الجار.حقفيجاءماباب/والصلةالبركتاب/الترمذقيسن(3)

الارجحعلىوالفتحالحدييةبيناسلم،القرشيمنافعبدبننوفلبنعدفيبنمطعمبنجبير(،)

462ص-1/جالاصابةانظر-يةمعاوخلافةفيومات

الرحم.صلةفيجاءماباب/والصلةالبركتاب/الترمذيسق(5)
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ذلكومن،والاجتماعالأخوةالىودعوتهووالمقاطعةالحسدعز(-والسلامالصلاة-عليهضهيه.د

تباغضواولاتدابرواولاتقاطعوا):-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولقال:قال"أنس))رواهما

.1(ثلاثفوقأخاهيهجرأنلمسلميحلفلا،إخواناالثهعبادوكؤلواتحاسدواولا

نأ"الثهقبدبن"جابزرواهماذلكومن،والبخلالظلمعن-وسلمعليهالثه-صلىنهيه.و

الشحواتقوا،القيامةيومظلماتالظلمفانالظلم)اتقوا:قال-وسلمعليهالثه-صلىاللهرسول

.أمحارمهمواستحلوادماءهمسفكواأنعلىحملهم،قبلكمكانمناهلكالث!حفان

مختلفالىوتوجيههمالصحابةتعليمعلى-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولحرصيتضحوهكذا

.-وسلمعليهالله-صلىتعليمهشموليةعلىواضحةدلالةذلكوفي،والمعرفةالعلومأنواخ

أصحابه:تعليمفيوالسلامالصلاةعليهمنهجه-2

وبينهبينهميكونأندون،أصحابهمعيعيشؤالسلام-الصلاة-عليهالرسولكان

والسفر،الحضروفي،والبيتالسوقوفي،غزواتهوأثناءالمسجدفييخالطهمفكان،حجاب

يجهلونها،التيالأمورفيفيستفتؤله،شئونهمجميعفيعنهالعلميتلقونويلازمونهالصحابةوكان

حياته.أيامطيلةوإمامهموقائدهممعلمهم-والسلامالصلاة-عليهفكان،!اياهمفيومحكمؤله

عقولهم،قدرعلىيخاطبهمكانأنهأصحابهتعليرفي-والسلامالصلاة-عليهمنهجهوكان

يلائمه.بماوالحضري،ياسبهبماالبدويفتفهم

،الاسلاممبادىءيعلمهمووجل--عزاللهكتابمعهميتذاكر،الصحابةمعمجلسوكان

،القرآنيقرأونحلقأحلقأقعدواالغداةصلواإذاكانوا)إنماعنه-:الثه-رضي(("انسيقور

الحذ.فيجاءماباب/السابقالمصدر(1)

الارجح،علىالثهعدابايكنى-الشقصيالانصاريكعببنحرامبنعمروبنالثهعبدبنجابر(2)

والسلامالصلاةعليهالثهرسولاصحابآخروكان،والسلامالصلاةعليهالنيعنينالمكثراحدوهو

434ص-1/بئالاصابةانظر-بالمدينةموتا

الظلم.مخرمباب/والآدابوالصلةالبركتاب/مسلمصحيح(3)
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.أوالسنالفرائضيتعلمونو

يقةبالطراليومتسمىالتي،يةالتربوالأساليبارقىيستخدموالسلامالصلاةعليهوكان

عمر(أ"ابنرواهماذلكومن،الجوابلاستخراجالسؤالعلىتعتمدالتيوهي،الاستنباطية

يسقطلاشجرةالثجرمنان:-وسلمعل!الثه-صلىالثهرسول)قالقال:عنهما-الثه-رضي

الذ:عبدقال،البواديشجرفيالناسفوقع:قالهي؟مافحدثؤلي،المسلممثلوانها،ورقها

.(النخلةهي:قال،الثهرسولياهيماحدثناقالوا:ثم،النخلةانهانفسيفيووخ

ناومحذرهم،يجهلونهاالتيالأمورعنيسألوهبأنالصحابةيأمر-والسلامالصلاة-عليهوكان

رجلأفاصابسفر،فيخرجنا:قالعنه-الثه-رضي"جابر"ذكرهماذلكومن،علمبغيريفتوا

فقالوا:؟اليممفيرخصةليتجدونهل:فقالاصحابهفسأل،احتلمثمراسهفيفشجهحجرمنا

وسلم-عليهالله-صلىالنبيعلىقدمنافلما،فاتفاغتسل،الماءعلىتقدروانترخصةلكنجد"ما

...السؤالاليشفاءفإنمايعلموا،لماذسألواألا،الثهقتلهم،)قتلوه:فقال،ذلكفياخبر

4(الحديث

عن،والتعقيدالتشديدعنوالنهي،التعليمفياليسر-والسلامالصلاة-عليهمنهجهمنوكان

غضبت،.اذاتعسروا،ولاويسروا)علمواقال:-وسلمعليهالثه-صلىالنبيأنعباسابن

(ةالحديث...فاسكتوا

رأىفاذا،واقوالهم،أفعالهمفيصحابتهيراقبكانانهالتعليمعلىحرصهشدةمنوكان

-رضيالخطاببنعمررواهماذلكومنكاالصوابالىوارشده،خطأهلهصححيخطىءإحدهم

132ص-1ج/\الزوائد-مجع(1)

عل!الثهعلىالنيعنينالمكثرمن،المدويالقرشين!فيلبنالخطاببنعمربنالثهعبد؟ا،2)

هـ84سنةومات،غزواتعدةوالسلامالصلاةعليهالرسولمعوثهدسنينعثرابنوهوهاجر،وسلم

.؟81عى-4/جالاصابةانظر-،الارجحعل

العلم.منعندهمماليختبراصحابهعلالمثلةالامامطرحباب/العلمكتاب/الاريخح(3)

يتيمم.انجروحباب/الطهارةكتاب/داودابيسق(4)

131ص-1ج-/الزوائدمجمع(ه!ل
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وسلم-عليهالثه-صلىالنبيفأبصره،قدمهظهرعلىظفرموضعفتركتعأرجلأراىأئهعنه-الثه

.(صلىثمفتوضأفرجع،كوضؤفاحسن)ارجع:فقال

الصلاة-عليهفيعطيهم،فيجيبوا،المذاكرةنوععنفيسألهم،يتذاكرونوهمبالصحابةيهروتارة

حيث"الغفاريأسيدبن"حذيفةرواهماذلكومن،بموضوعهمتتعلقشافيةإجابة-والسلام

نذكرفقالوا:تذاكرون؟ما:فقالنتذاكر،ونحنعلينا-وسلمعليهالثه-صلىالنبياطلع):قال

.(الحديث...،والدجال،الدخانفذكر،آيا!قعشرترواحتىتقوملنانها:قالالساعة

انهبل،-فيجيبهنوسلمعليهالثه-صلىالثهرسوليسألنالنساءكانفقد،ذلكجانبوالى

عن،مواعظهالىيستمعنو،الاسلامتعاليممنهيتلقينحيثمعهنفيهامجتمعأؤلهاتألهنخصص

،الرجالعليكغلبنا:-وسلمعليهالثه-صلىللبيالنساءقالتقال:"الخدريسعيد"ابي

)ما:لهنقالفيافكان،وامرهن،فوعظهن،لهيهلقيهنيومأفوعدهن،نفسكمنيومألنافاجعل

:فقالو6شين؟امرأةفقالتالنار،منحجابألهاكانالاولدهامنثلاثةتقدمامرأةمنكن

(ةواثنين

فيهايوضحوالنساء6الرجالفيها-يشتركعامةدروسهناككانفقدذكر،ماالىوبالانهم!افة

وصلاة،العيدينوصلاةالجمعةخطبةفيممثلة،والدنياالدينأمور-والسلامالصلاة-عليهالرسول

.المناسباتمنذلكوغير،الاستسقاء

يعلم-والسلامالصلاة-عليهالرسولكان،السليمالتربويوالمنهج،الرفيعةالعلميةالروحبهذه

والدنيا.الدينأحكامجميعأوالمسلمينالصحابة

32ص-؟/جاحمدالامامم!ند(1)

ثم،الشجرةتحتباجوهوممنالحديبيةشهد(ابوسريحةأيكنىغفارالغفاريبنأسيدبنحذيفة(2)

34عى-2/جالاصابةانظرهـ-42عامتويى،احاديثعدةوروى،الكوفةنزل

الساعة.واشراطالفقباب/انظرالصحيحين(3)

فقهاءمنوكان،الحديثمنينالمكئرمنكان،الحزرجيالانصاريسنانبنمالكبنسعد(4)

87ص-3/جالاصابةانظر-ذلكغيروقيلهـ-74صنةمات،الصحابة

العلم.فيحدهعليوماللناءيجعلهلباب/العلمكاب/البخاريصحيح(ء)

.المؤخرةفيوالناءا!مامفيالرجاليجلسكانحيث،اخت!طدون1(6؟
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كتمانه:والتحذيرمنالعلمتبليغعلى-والسلامالصلاة-عليهالرسولحث-3

العلممنفائدةولا،الناسمنممكنقدركبرمنهينتفعهوان،العلممنالهدفان

العلمبخثر-والسلامالصلاة-عليهالرسولامرلذلك،العلماءصدورفييبقىالذيار،ا!كتوم

علمعنسئل)من:-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولقال:قاليرةهرابيعن،كتمانهوحزم

نار(!منبلجامالقيامةيومالجمكتمهثمعلمه

عمرو"بنالثه"عبدعن،الفائدةتعمحتى،آيةولوعنهيبلغواأن،الصحابةيأمزكانكا

؟(الحديث...آيةولوعني)بلغوا:-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولقال:!ال

منحملوهماخلفهممنيبلغوااناليهتفدالتيالوفوديأمر-والسلامالصلاة-عليهوكان

فقال،القيسعبدوفداليهقدمعندمافعلهماذلكومن،دينهمامورفييفقهوهموان،الاسلام

!غ-أوبالوفد-بالقوممرحبأ:فقال،ربيعةقالوا3القوممناوالوفد)من:-والسلامالصلاة-عليه

ولامضر،كفارمنالجيهذاوبينكوبيننا،بعيدةشقةمننأتيلثإناقالوا؟،ندامىولاخزايا

بأرجفأمرهم،الجنةبهندخل،وراءنامنبهغبربأمرفرنا،حرامشهرفيإلانأتيكانن!تطيع

؟(وراءكممنواخبروه:-احفظوهقال...أرجعنوكاهم

الىالكتبفكتب،وسلكهاالاالعلمتبليغطرقمنيقةطر-والسلامالصلاة-عليهيتركولم

الملوكمنغيرهموالى،والمقوقس،وهرقل،الرومقيصرالىكتبأنهثبتفقد،عصرهملوك

والأمراء.

وفدهموتىانبعدالحارثبنيوفدالىبعثانهذلكومن،للبلدانالرسلوجهانهكا

."هالاسلامومعالملسنةايعلمهمو،الدينفيليفقههم-"حزم"عمروبن

العلمكتمانفيجا*ماباب/العلمكتاب/الترمذيسق(1)

امرائيل.بنيعنالحديثفيجاءماباب/الابقالمصدر(2)

والايمانالعلميحفظواانعلالقيسعدوفدالنيمخريفىباب/العلممحاب/الباريخح(-3)

وراءهم.من"يخبروا

بعدهاوماالخندقشهدصحابي،الضحاكابايكثى،الانصاريانبؤبنيدزبنصمبنعمرو(()

الاصابةانظر-بةمعاوعهدفيوقيلعمرخلافةفيماث،نجرانعلوسلمعليهانصلالنيواصتعمله

339عى-4/جهثامابنم!يرة(5)621ص-4/ج
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ماذلكومن،النصوصينبتدو،الصحابةلبعضيسمح-والسلامالصلاة-عليهكانكما

الصلاةعليهفهيقصد-ومنهيخرجمابيدهنفسيفوالذي،)أكتبعمرو":بنالثهلعبد"قاله

.1(حقإلا-والسلام

له،يكتبواانالثهرسولمنطلبعندما،2"شاه"لأبيييهبوابأنالصحابةأمرهوكذلك

؟(شاهلأبي)كتبوا:-والسلامالصلاة-عليهفقال

الاسلامرسالة-والسلامالصلاة-عليهبقغ،ايخلفةالطرقوكذه،الرفيعةالأساليببهذه

.الناسبينونشرهالعلمتبليغفيحسنةاسوةفكان،الخالدة

العلم:وطلابالعل!ءمكانة-4

علىالأمةوحثت،رفيعةمنزلةوبوأتهم،بهموأشادتالعلماءالنبويةالسنةكرمتلقد

يرحموكبيرنايجللممنامتيمناليس:وسلمعلههالثه-صلىفقال،وتقديرهماحترامهم

.4(هقحلعالمناويعرفصغيرنا

منزلهمفيهبينالذي-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولحديثوفخرأفضلأالعلماءويكفي

الأنبياء(5.ورثة)العلماء:قالحيث

البشر،سائرعلىوتفضلهمبالعلماءتشيد،كثيرةأحاديثوردتبلذلكالأمرعلىيقتصرولم

)ذكر:قال"الباهلي6أمامة"أبيعنرو!ماذلكومن،للعبادةالمنقطعينعلىتفضلهمبل

العلم.كتابةفيباب/العلمكتاب/داودابيسق(1)

الاصابة/انظر-المذكورالحديثمعنىحولالصحيحينفيذكرهورد-!حابي-ايانيابوشاه(2)

202عى-7ج

فيه.الرخصةفيجاءماباب/العلمكتاب/اترمذيسنن(3)

127ص-1/جالزوائدمجمع(4)

126ص-1/جالسابقالمصدر(5)

روى!،صحابي،بكنيتهمشهور-امامةابو-الباهلياعصربنالحارثبنعجلانبنضذي(6)

420ص-3/جالاصابةانظرهـ-86عامتوفي،مبانصكن،وسلمعل!الثهصلىالثهرسول
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الصلاة-عليهالثهرمولضال،والآخرعالمعابدأحدها،رجلانوصلم-علهافه-صلافهلرسول

ال!مواتواهلوملاثكتهافهان:قالثم،أدناكمعلكفضليالعابدعلالعالمضل:6والسلا

لفي(.الناسمعلمعلليصلونالحوتوحتى،جرهافيافلةحتىوالأرض

نالول،رفيعةومنزلة،عاليةمكانةللعلأءانيلاوويفةالث!رالأحاديثخلالمنوهكذا

علمهم.فر!ثب

ا!مضفي-طلبخرجمنان-وسلمعليهالثه-صلىبتنفقد،العلملطلاليبالنسبةأما
بحت،الىتصلهالتييقالطربمثابة،العلمفهائتصيالتييقالطرجعلبل،افهسبيلفي

(!ىحتىالثهسبيلفيكان،الملمطلبفيخرج)منوالسلام-:الصلاة-عليهضال

؟(الجنةالىيقأطرلهالثهسهلعلمأفيهيتس!يقأطرصلك)من:وقال

يحيو،يعحبالاحسني!تقبلهمو،العلمبطلابيرحب-والسلامالصلاة-عليطوكان

المجالس.فيلهميفسحواوبهميرحبوابأنيأمرصحابتهو،خيرلمبهم

المي!وسفي-وملمعليهالثه-صلىالنبيأتيت:قال!،المراديعسالبن"صفوانعن

طالب)مرحبأضال:العلماطلبجئتإنيالثهرضولياله:ضلتاحمرلهبردعلىمتكىء

الدفياالسماءيبلغواحتىبضأبعضهميركبثمبأجنحتهاالملائكةلتحفهالعلمطالبإن،العلم

(ةيطلبلماعبتهممن

:الدعوةهذهثمرة-5

خلالومن،للعلميةالنبووالسنةالكرمالقرآنأولاهاالتي،العظيمةالأهيةخلالمن

لهذهيستجيبواان،للصحابةبدلاكان،العلمبتبليغ-وسلمعليهالثه-صلىافهرصولوصية

العبادةعلىالفقهضلفيجاءماباب/العلممحاب/الترمذيمن(؟)

العلم.طلبضلباب/العلمبا!حم/الترمذيسق(2)

العلم.طلبضلباب/الابقإلمصدر(3)

محن،احاديثعدةواللامالصلاةعليهالنيعنرى،صحابي،المراديلثبنصفوان(4)

،"عى-3/جالاعابةانظر.غزوةعثرة6شتيواللامالصلاةعليهالرعهمولمعغزاانهوذكر،الكوفة

131ص-؟/جالزواثدمجمع(5)
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يتدبرونو،القرآنيتدارسون-عنهمالثه-رضيفكانوا،ا!علمويخشروا،الأمانةفيبلغوا،الدعوة

وبعضهم-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولأحاديثومحفظ،القرآنمهمالبعفىيكتبو،آياته

رسولمناسمعهشيءكلاكتبكنت):قالحيثعرو،بنالثهعبدفعلكايدونهاكان

.(الحديث...حفظهيدار-وسلمعليهالثه-صلىالثه

مندرسعنمالظرفاحدهمتغيبإذاانه،العلمتلقيعلحرصهمشدةمنوكان

الخطاببنعمرفهذا،المجلسذلكخبرعنصاحبهيسأل-وسلمعليهالئه-صلىالثهرسولدروس

النزوليستطيعفلا،الثهرسولس!جدعنبعيدأ،المدينةعواليفييسكنكانعنه-الثه-رضي

يدزبناميةبنيالانصارفيمنليوجار)كنت:فيقول،بالزراعةلاش!غاله،المسجدالىيومكل

وأنزليومأينزل-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولعلىالنزولنتناوبوكنا-المدينةعواليمن-وهي

.أالحديث...ذلكمثلفعلنزلواذا،وغيرهالوحيمناليومذلكبخبرجئتهنزلتفاذايومأ،

تأتيالوفودفكانتيبأ،تقرالمجتمعافرادجميعشملتدرجةالعلمطلبفيالاهتماموبلغ

عبدلوفدحدثكما-والسلامالصلاة-عليهالثهرسولعنالعلملتأخذالعربيةيرةالجزاضىمن

؟كر-كماالقيس

-صلىالثهرسولمنوالسماع،العلمطلبسبيلفيالطويلةالمسافاتيقطعالاعرابيوتجد

قال،جملعلىالمسجددخلعندما؟(ثعلبةبن"ضماممعحدثماذلكومن-وسلمعليهالثه

-صلىوالنبيمحمد؟ايكم:لهمقالثم،عقلهثمالمسجدفيفأناخه...)عنه-:الثه-رضيآنى

الرجللهفقالالمتكىء،الأبيضالرجلهذافقلنا،،ظهرانيهمبينمتكىء-وسلمعليهالثه

للنبيالرجلفقال،أجبتكقد:-وسلمعليهالله-صلىالنبيلهفقال،المطلبعبدابن-ضمام-:

عماسلفقال،نفسكفيعليتجدفلا،المسئلةفيعليكفشددسائلكاني:-وسلمعليهالله-صلى

41الحديث...لكبدا

العلم.كتابةفيباب/العلمكتاب/داودابيسق(؟)

العلم.فيالتناوبباب/الملمكتاب/الباريفتح(2)

486ص-3/جالاصابة،انظرالكوفةي!كنكان،صحابي،السعديثعلبةبنضمام(3)

الملم.فيجاءماباب/العلمكتاب/الباريفتح(8)
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منالرغمفعلى،الاهتمامغايةبالعلماهتممنالنساءانبل،الرجالعلىالأمريقتمرولم

فقد،وقتألهن-وسلمعليهالثه-صلىالرسولومخصيمىسابقأ-ذكر.-كاالعلممجالس!رهن

عائشةيسألناوفيسألنه-وسلمعليهالئه-صلىالئهرسولبيتالىيذهبن،النسوةبعضكان

فييفقهنأنالحياءيمنعهنلمالانصار،نساءالنساء،)نعم:عائشةقالتعنها-الثه-رضي

!(الدين

)يا:فقالت-وسلمعليهالئه-صلىالثهرسولالىجاءتعنها-الثه"2-رضيسنن"امهيوها

اطه-صلىالنبيقال؟احتلمتاذاغسلمنإلمرأةعلىفهل،الحقمنيستحيلاالثهانالثهرسول

.2(الحديث...الماءراتاذا-وسلمعليه

وصظفهمعلىيصينطر،والتنقيببالبحثمولعين-عنهمالثه.-رضيالصحابةوكان

مدىيلاحظيخالتارفيوالمتأمل-والسلامالصلاة-عليهرسولهوسنةوجل--عزالثهكتاب

الخلفاءزمنحدثتالتيالفقومن،الاسلاميةوالفتوحاتالحروبمنالرغمىلعف،مهعرح

الاهتمامغايةعنه-الثه-رضيابوبكرالصديقاهتمفقدكله-ذلكمنالرغم-علىالراشدين

الله-رضيالخطاببنعمر-فكرةبصواباقتنعماسرعاناذوجل--عزالثهكتابعلىبالمحافظة

الصحابةخيرةمنرجلأالجليلالعمللهذاانتدبلهذا،عليهوالمحافظةوكتابتهالقرآنمجمعغنه-

منغيرهفيتتوفرانقلخصالعدةفيهتونرتحيثعنه-الثه-رضي"ثابتبنيد"زهو

فوقوكان،-للقرآنالأخيرةالعرضةوشهد،الوحيكتبةومنالقرآنحفاظمنكاناذ،الرجال

هذهبتنفيذعنه-الثه-رضيقاموقد،خلقهوكمال،عقلهورجاحةورعهبشدةمعروفأذلككل

ثابتبنيدزذكرهماصحيحهفيالبخارييرويذلكوفيوجهكملعلىالعظيمةالمهمة

وصدورواللخافالغسفمنأجمعهالقرآنفتتبعت...أ:*ضالالقرآنجمعحولعنه-الثه-رضي

لقد،غيرهأحدمعأجدهالمالأنصاريخزكةأبيمعالتوبةسورةآخروجدتحتىالرجال

العلم.فيالحياءباب/السابقالمصدر(9)

رسولخادمائساموهي،يةالأنصارجندببنخالدبنملحانبنت-خلافعلى-ع!هلة(2)

-8/جالاصابةانظر.الصحبةثرفلهاوكاناحاديثعدةالنيجنروت،واللامألصلاةعليهالثه

227ص

العلم.فيالحياءباب/العلمكتاب/الاريخح(3)
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بكرأبيعندالصففكانت،براءةخاتمةحتى،عنتممايزعليهعزأنفكممنرصولجاءكم

.(-هنعافهيضر-رمعت!بخصةعندثم،عمرحياتهعندثمالثهتطاهحتى

ا!اببنوعمريومثذالخليفةوهوبكرأبياثصرافمختيتم،الجليلالعملهذاكانولقد

المرأيدوالاهتمامالفائقةالعنايةعلىوفحةدلالةذلكوفي،الصحابةوكابرعنه-افه-رضي

العلمي.التثبتفي

وحفظ،وحفظهافهكتابينبتدو-عنهمالثه-رضيالصحابةقامضدمصبقماعلىوعلاوة

سبيلفيالمطاياوركبوا،الفقهيةالأحكامواستنبطوا-وسلمعليهان-صلىالئهرصولاحاديث

يضر-رباجعن،أمانعمىه!ثأابعيدةالبلادالم!العلبمطلبفيالرحلةأصبحتحتى،العلم

يتفاصشروصلم-عليهالثه-صلىالثهرسولمنسمعهحديثرجلعن)بلغني:قالعنه-الثه

ضلت2"انيسبنافه"عبدفاذا،الشامقدمتحتىشهرأاليهفرترحليضددتثمبعيرأ،

حديث:ضلتفاعتنقني!رج،نعم:قلت؟الثهعبدابن:ضال،البابجابرعلىلهقل:للبواب

اسمعهانقبلاموتانتي!ث!-وسلمعليهالثه-صلىالئهرسولمنسمعتهانكعنكبلغني

؟(الحذيث...افهرسولسمعت:ضال

الحصر،لاالذكرصبيلوعلى،مرافقعدةشملتعديدةلأموروالاهتمامالعنايةؤجهتكما

:رضيالخطابعمربنعهدفيا"لاسلاميةالدولةاجهااهتمتالتيالعلومانحألبعضنماذجفهذه

عنه-.الثه

الاداوة:علم-؟

المناصب،المكانفيالمناصبالرجلوضععلىعنه-الثه-رضيالخطاببنعمرحرص

ومما،الدولةجهازفيضصهممجالفيءاف!عالاالرجاليعينعنه-الثه-رضيكانفقدلهذا

.القرآنجمعبابالتفير/كاب/الخاريصحيح(1)

بلادهـفي54عامتني،ومصلمعليهالثهصلىالنيعنروى،صحابي،الجهنيانيىبنالئهعبد(2)

51ص-4/جالاعابةانظر-الشام

الثرحاافظرأالعلمطلبفيالخروجباب/العلمكاب/الاريفغ(3)

http://www.al-maktabeh.com
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عني!ألانارادومنكعب!بن-أبيفليأتالقرآنعنيسألاناراد"من:قالانه،عنهيروى

نأارادومنجبليبن-مماذفليأتالفقهعنيسألأنأرادومن-ثابتبنيد-زفليأتالفراثض

(أ.فليأتنيالمالعنيأل

محددأتا!مخأللناسفوضع،التارفيبكتابةاهتمفقد،متناهيةبدقةالأموتسيرولكي

والانصار،ينالمهاجرالخطاببنعمرجمعدالمسيب4"بن-سيد"قالعميهيسيرواانيحطيعون

الثة-صلىالنبيخرجمنذعنه-:الده-رضيطالبأبىبنعليفقال؟يخالتارنكتبمتى:صال

.ه"-هنعالثهيضر-رمعؤلكفكتب.هاجريوم-يبنيالشركارضمن-وسلمعليه

يخ.التارذلكحسبوالأمورعلىالحوادثتدونفكانت

افندسة:علم-2

الرئييةالشوارعحددتحيثهندسيةامسىعلىالمدنوترتيببتخطيطالدولةاهتمت

الكتاني:يقولذلكوفيمحددةمجساحاتذلكوغيروالمقابركالمساجد،المامةوالأماكن،ةقر!ألاو

ذراعأينعشرعرضعلىالشوارعخطواوالكوفةالبصرةببناءعنه-الثهرضيعمر-ايأذن"لما

الوسطفيالجامعالمسجدوبنوا،ذراعأستينوالقطاخ،اذرعتسعةوالأزقةذراعأ،اربعينوطوله

6"-هخعالثهبأمرعمر-رضيوذلك،الشوارعتحرعمجيث

العقبة،اصحابمنكان،صحابيالقراء،سيد،الانصاريالنجاربنقيسبنكعببنابي(1)

الاصابة.انظرعنهالثهرضيعثمانخلافةفيمات،ا!حيممئابمنوكان،كلهاوالمثاهدبدرأوضهد

72ص-؟/ج

عليهالثهصلىالنيعنروى،صحابي،الحزرجيالائصاري0اوسبنغمروبنجبلبنمعاذ(2،)

ج/الاصابةانظراهـ-7،سنة"بالشامتونط،اينعلولحمعليهالثهصلىالنيوائرهبدرأ،ضهد،وسلم

136عى-6

47ص/الجوريبنالفرجابوالدين-جمال/الخطابعمرنجنيختار(3)

المدينة/فيالسبعةالفقهاءواحد،التابعينسيد،المدنيالقرثيانحزوميحزمبنالميببنسنيد(4)

88ص-الويخات

24ص-الخطابعمربنيختار(5)

282ص-1ج/يةالاداراتراتيبا(6)
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رضيالعاصبنعمروالىرسالةعنه-الثه-رضيالخطاببنعمرارسلفقدمصر،فياما

يترتبلماالاحمر،وابحرالنيلبينيربطبحفرخليجأمرهاه!مض-الوقتذلكفي-حاكمهاعنهالثه

اخعصارعلىعلاوةالحجاز،وبلادممربينالاقتصاديةالموادنقلفييسروسهولةمنذلكعلى

وهيممر،المسلمينعلىفتحقدالثهانعمرو"يا:الرسالةتلكفيذكرهوممايةالتجارالطرق

حينعليهموالتوسعةالحرمينبأهلالرفقمنأحببتلماروعيفيالقيوقد،والطعامالخيركثيرة

فييسيلحتىنيلهامنخليجأأحفرأن،المسلمينولجميعلهمقوةوجعلهامصرعليهمالثهفتح

.\"ومكةالمدينةالىالطعامحملمنيدنرلماأسهلفهؤالبحر،

.والطرقالجسورإصلاحالذمةأهلعلىيشترطعنه-الثه-رضيكانفقد،ذلكعلىوعلاوة

:الافنصادعلم-3

بتؤجيقومكانحيث،الاقتصاديةبالنواحيعنه-الذ-رضيالخطاببنعمراهتم

بمسحعمالهويأمر،القادمةللأجيالالآخرالبعضويترك،المستحقينعلىالأراضيبعض

؟(حنيفبن"عثمانارسلحيث،العزاقطبأرضفعلهماذلكومن،للزراعةالصالحةالأراضي

عندما،الفاتحينعلىالأرضتقسيمرفضهعلىعلاوة،للزراعةالصالحةالأرضمساحةأجلمن

:قالحيث3"وقاصابيبن"سعدالىالموجهةرسالتهفيذلكوعللبتقسيمها،عليهأشاروا

شيء"4بعدهمبقيلمنيكنلمالجنود-يقصدحضر-ومنبينقسمتها"ان

الأقتصادية.-بالأموريتعلقفيماالثاقبةنظرتهعلىيدلوهذا

العساكر.منالعطاءيشحقمنفيهسجلللمالديوانئماأنشأفقد،ذلكالىوبالاضافة

219ص/الحكمعبدلابن/والمغربر!مفتوح(؟)

4/جالاصابةانظريةمعاوخلافةفيوماتالكوفة!نائهوقيل،صحابي،حنيفبنعثمان(2)

449عى-

وآخرهم،بالجنةينالمبشرالفرةاحد،وقاصابيبنالزهريالقرشيأهيببنمالكبنسعد(3)

مات،الثهسبيلفيبصهمرمىمناولوهوكثيرأوالسلامالصلاةعيهالرمولعنروىصحابي،موتآ

73عى-3ج/الاصابةنظراهـ-56سنة

96ص/المجؤيابنعمر/يختار(4)
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يعها.توروكيفية،المالبيتالىتردالتيالاموالفيهسجلكل،وغيرهموالبطونوالقبائل

!اك-هنعالثه-رضيالخطاببنعمرالاسلامفيالديوانوضعمنواول":الماوردييقول

الأمن:-4

سبيلفيالعسسفأنشأ،الأمنيةبالنواحيعنه-الثه!-رضياهتمفقدشقماعلىوعلاوة

تامةمعرفةعلىيكونحتى،المدينةشوارعبينبالتجوالبنفسهيقوموكان،الأمنعلىالمحافظة

عليها.ويطمقالرعيةباحوال

بنعمرحديثأسمعزلت"ما:قالعنه-الثه-رضي-عباسابنمولىجبيربنالسائبعن

.2"...كثير!ذلكيفعلوكانبالمدينةيطوفليلةذاتخرجانهعنه-الثه-رضيالخطاب

والمعرفة.العلومأنواعبثتىوعنايتهاالدولةإهتمامذكرهسبقممايتضح

طل!علوحثهما،بالعلمالشريفةالنبويةوالسنةالكرمالقرآنعنايةجليأيتضحوهكذا

هذهمع-عنهمالثه-رضيالصحابةوتجاوب،العلموطلابالعلماءمكانةاتضحتكما،ونشوه

حفظفيكبيرأثرلهاكان،قويةوإرادةملحةورغبةقويةبعزيمةالدعوةهذهحملواحيث،الدعوة

سيماولا-عنهمالله-رضياهتمامهمعلىعلاوة-والسلامالصلاة-عليهالذرسولوسنةالثهكتاب

مختلفوالازدهارفيالتقدمعلىوالحرص.والمعرفةالعلومأنواعبشتىعنه-الثهيضر-رمععصرفي

الميادين.

العلموطلابوالعلماءبالعلمالاهتمامغايةوالأمراءالخلفاءاهتمفقد،التابعينعصرفيأما.

.القادمالفصلفى-الله-باذنمجثهسيرماوهذا

199ص-الدينيةوالولاياتالسلطانيةالاحكام(1)

06ص-عمربختار(2)
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الثانيالفصل

عمرالران!دبنبعدالعلمبةالحركةمبر

يفة،الشريةالنبووالسنةالكرمالقرآنفيالعلمىمكانةالسابقالفصلخلالمناتضح...

رايةفحملوا،والسنةالكتابلدعوةاستجابوا-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولصحابةانوكيف

.نشرهسبيلفيوالنفيسالغاليوبذلواالعلم

،والتابعونالولاةلواءهاحملحيثالراشدينالخلفاءعصربعدالعلميةالحركة...واستمرت

رسولاحاديثدؤنحيثوعظيمجليلبعمليقومعنه-الئهيضر-1"زيالعزعبدبن"عمرفهذا

أجلمنالعلأءوكبارالأنصارلولاةوأرسلالعلماء،لذلكوجتد-وسلمعليهالئه-صلىالثه

.-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولاحاديثعلىالمحاطة

فهذا،العلمنشرسبيلفيبهاقامواالتيوالاعمال،واهلهالعلممنالخلفاءلموقفبالنسبةاما

آخر.مبحثفيوآثارهاالترجمةحركةبيانالثه--باذنسيتمكل،مستقلمبحثفيبيانهشتمما

وأهله:للعلمالولاةتشجيع-أ

المسلموناهتمحيثالراشدينعصربعد،الاسلاميةالدولةفيالعلميةالحركةامتدت

وغير،النزولوأسباباحكامواستنباطوقراءةتفسيرمنوجل--عزالثهبكتابالمتعلقةبالعلوم

فيذلكودونواوالشرةوبالفقه-وسلمعليهالثه-صلىالثهرسولبأحاديثاهتمواكا،ذلك

الخلفاءخامىلهوقيلبعدلهر!شا،القرشيالامويالحكمبنمروانبنيزالعزعبدبنعمر(1،

103ص/الوفياتهـ/01؟عامهـوتنن99سنةالخلافةتولى،بهملهتصبيهاالراث!دين
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ناروواكما،المغازيقيكتابأهـالف011-34تمنبهبن-وهبانروي"فقد،خاصةكتب

عليهالله-صلىالثهرسولسيرةفيألفومحدثيها-المدينةفقهاءاشهرمنوهونجير؟الزبن-عروة

؟"-وسلم

كانحيثالخلفاء،وصورالعلماء،ومنازلالمساجد،فيالعلمحلقاتتعقدكانتكما

فهذا،لمجالسهمالعلماءيستدعونو،العلمطلابعلىالارزاقومجرونالعلميشجعونالخلفاء

؟"ويحدثوهلهليقرأواالسيربابوأروالادباءالعلماءبعضمجلسهالى"يستدعي4ية-معاو

المساجد،يوسعونوالمدارسيبنونح،نوابلوأهلهالعلمتثجيععلىالخلفاءامريقتصرولم

ومجلسونبالعلماءالطلابيلتقيوالمناظراتتعقدحيث،العلملأهلملتقىتعتبركانتالتي

الادارةبشئونيهغكانحيث6"الملكعبدبن"الوليدفعلهماذلكومثال،حلقاتح!قات

المساجدويوسحوالمستثفياتالمدارسوينث!أالاسواقبفتحوالتجارةالصناعة"ويشجع

ويجخلها"7

الزناد:ابوقالالعلأء،مصاتفيتجعلهم،العلممنعاليةدرجةعلىالخلفاءكانكا

عبدبنعمرولاه،جليلتابعيالاخبار،كثيرخ!م،الذماريالصنعانيالابناويمنبهبنوهب(1)

الاخيار(وضصالانبياءاضصثل،واخبارهملالملوكتتعليكتبعدةولهصن!عاء،فيقاضيايزالعز

11؟ص/الوفياتهـ/؟01صنةتوفي

كان،بالمدينةالبعةءالفقيوأحد-جليلتابعي-القرشيالاصديالعوامبنالزبيربنعروة(2)

98عى/الوفياتهـ/94صنةتوفي،وعالمأوفقيهأمحدثأ

158ص/اميناحمد/الاسلامنجر(3)

لرسولكتب،جليلصحابي،اميرالمرئنين،الامويالقرشيحرببنصخرسفيانابيبنيةمعاو(4)

عليموتبعدالخلافةتولى.ئم،الشامبلادعنهاللهرضيالخطاببنعمروولاه.وسلمعليهالثهصلالثه

151ص-6/جالاصابةانظرهـ/60عاممات،عنهالثهرضي

65ص/شلياحمد.د/الاسلاميةالتربيةيختار(5)

الاعلامهـ/86سنةالخلافةتولى،بالشاميةالاموالدولةملوكمن،مروانبنالملكعبدبنالوليد(6)

0،1عى-9/خ

38عى-13/جديوارنتول/-بتصرف-الحضارةص(7)
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الملكوعبداذؤيببنوقبيصةالزبيربنوعروةالمسيببنصعيد:أربعةالمدينةفقهاء"كان

مافإني،الملكعبدإلاعليهالفضلليوجدتإلاأحدلمذاكرتما:الشعيوقال؟مروانبن

4"فيهزادنيإلاشعرأولا،فيهزادنيإلاحديثأذاكرته

علومفيبرزواالذينالعلماءعلىالخلفاءجانبمنوتقديرهمالعلماءاحتراميقتصرولمهذا

.العلومشىفيبرزواالذينالعلماءجميعشملبل...ووالحديثكالفقه،الدين

آلافبعةأر(ه(ير!،)جرأعطىحيث،الشعراءعلىالأمواليغدق،الملكعبدبنالوليدفهذا

الشعر"؟فيامتحنهمابعدذلكمثلالأعرابيأعطى"كما،درهم

علىللقائه"يخرج-الطبيعةعلماءأحد-وهو؟(الهيثم"بابنسمععندمامصر،حاكموهذا

؟"واحترامهواكرامهبانزالهيأمرو،...القاهرةباب

ومناظراتحلقاتهناككان،المساجدفيتدور،العلموحلقات،المناظراتكانتوكل

بدمثقوتوفيالفتحعامولد-تابعي-ومحدثفقيه،المدفيالخزاعيحلحلةبنيبذؤبنقبيصة(1)

99ص/الوفياتهـ/86عام

هـ65سنةبالخلافةهـوبوج26سنةولد،امويخليفة،القرشيالحكمبنمروانبنالملكعبد(2)

59ص/الوفياتهـ/86سنةوتوفي

كثيروكان،الحديثرجالمن،العلموانر،جيلتابعي،الحمير!الثعيشراحيلبنعامر(3)

105ص/الوفياتهـ/105سنةبالكوفةمات،مروانبنالملكبعبدالاتصال

520ص-4/جالاثيرابن/يخالتارفيالكامل(4)

سنةبايامةوماتولدالعمر،اهلاشعر،تميممن*يعء.ريلاالكليحذيفةبنعطيةبنيرجر(-5)

111ص-2/بئالاعلامهـ/011

بعدها.وما59ص/شلياحمد.د/الاسلاميةاتربيةيخانظرتار-للاستزادة(6)

وكيفية"المناظرمهاكثيرةمؤلفاتله،البصرةاهلمنمهندس،الهيثمبنالحسنبنمحمد(7)

314ص-6/جالاعلامهـ/430عامتوفي"الهلاليةوالاشكال،الاظلال

551ص/اصيبعةابيابن/الاطباءطبقاتفيالانباءعيون(8)
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مجلسفي"والكسائييهسيبوبينجرى"ما:ذلكأمثلةومن،و!همورهمالخلفاءضورفيشقد

البرمكيئء"4مجيى

.6الرشيديديبينوالأصمعيالكسائيمناظرة،وكذلك

الورراء،قصورفيتعقدمناظراتهناككانتبل،الخلفاءضورعلىالعلممجالستقتصرولم

ومثال،العلمتلقيعلىوحرصهم،العلميةالحركةسيرفيالدولةرجالمساهمةعلىيدلوهذا

هـالذي375عامالدولةصمصاميروزسعدانبنالحسينالثهعبدأبي"مجلس:المجالستلك

أبييرالورمجلسوكذلك،المؤرخمسكويهابنمنهمنذكروالأدباء،العلماءبكبارحافلأكان

.7((الفراتليتجعفرالفضل

استقرتحيث،الهجرفيالثانيالقرنبدايةمعواسعأنث!اطأالعلميةالحركةنشطتوقدهذا

الأمم،منبغيرهمالمسلمونواتصل،الاسلاميةللدولةوالرومالفرسأمتاودانت،الأحوال

منها.واستفادواحضارتهمعلىواطلعوا

أبوالخليفةفهذا،وإلمكتبات،المدارسفأسسوا،العلمبنشرالاهتمامغايةالخلفاءاهتمكما

كتابهوصن!فالشحوعلمط!بمنواول،الخحاةامام،يهسيبوالملقبقنبربنعثمانبنعمرو(1)

252ص-5/جالإعلام/!ه180ورلاهوازسنة؟توفي((يه))سيبرالمسمى

اهلهكأ،والقراءةوالنحواللغةفيامام-الكسائيابوالحسن-الاسديالثهعبدبنحمزةبنعلي(2)

93ص-5/جالاعلام/ال!حو"فيومختصرالقرآن))معانيمنهامؤلفاتهـله189عامتوفي،الكوفة

ج/الاعلامهـ/190عامتوفي،ومربيهومعلمهالعباسيالرشيدمؤدب،برمكبنخالدبنمجيى(3)

175ص-9

55ص-2/جاميناحمد/الاسلامضحى/تفصيلأانظر(4)

توفيوالشعر،اللغةاغةاحد،الاصمعيابوسعيد،الباهلياصمعبنعليبنيبتربنالملكعبد(5)

3"7ص-4/خالاعلامهـ/216عامبالبصرة

بالخلافةجبو،العراقفيالعباسيةالدولةخلفاءخاسى،العباسيالمهديمحمدبنالرشيدهارون(6)

34ص-9/جالاعلامهـ/193عامتوفي،فصيحآعالمأوكانهـ،170منة

53ص/يزالعزعبدالحسينيمحمد/الاسلاميةالدولةفيالعلميةالحياة(7)
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الطبمدارسوتأسيس،الفلكيةالعلومدرسفيالوسحبذلفيجهدأيأك"لمالمنصورجعفر

!((يعةوالشر

العلمطلبسبيلفيالطويلةالمسافاتيقطعيومئذ،الخليفةوهوالرشيد؟هارونوهذا

إلا،العلمطلبفيقطرحلةلملكأنأعلمما:بعفرسائلهفيالفاضلالقاضي"قال،!المعرفة

أجازهأنهيقالو...،الثهرحمهمالكعلىالموطألسصاعوالمأمون3الأملإبولديهرحلفانه،للرشيد

04"ألفبمائةعليه

فيرغبة،اليهمويستمعوالشعراء،والفقهاءالعلماءمجلسهمنيقربذلكمجانبوكان

حازمبنمحمدير،الضرالجليلالفقيهاليهاستدعى"أنهذلك:ومن،علمهممنالاستفادة

يرالضرالفقيهقامثم،ينالحاضرمعللغذاءدعاه،المجلسانفضاضوبعد،الحديثمنهليسمع

الماء؟عليكيصبمنأتدرفي:لهوقال،يديهعلىالماءالرشيدهارونالخليفةفصب،ليغسل

0.((4وأهلللعلمتعظيمآ،المؤمنينأميرهو:قاللا،:فقال

أعطىأنهذلكومثال،العلمنثرفيلجهودهمتقديرأ،الأموالالعلماءعليغدقوكان

!،.؟!رر7!2\ه!وانوأجاز،ألفبمائتيمرة7الموصليإسحقوأجاز،ألفمائة6عيينةبن))سفيان

608ص-6/جوجدييدنرمحمد/ينالعث!رلقرناعارف5دائرة(1)

-!193سنةابيهوفاةبعدالخلافةولي،العباسبنيمنالخلفاءسادسالرشيد،هارونبنمحمد(2)

350صبم7/خالاعلامهـ/198سنةوتونب

سنةينالاهاخيهخلعبعدالخلافةولي،الباسبنيمنالخلفاءساج،الرشيدهارونبنالثهعبد(3)

287ص-4/جالاعلامهـ/218عامتوفيهـ،198

295-294ص/اليوطي/الخلفاءيختار(،)

122ص/قيالشرابراهيم.د/الاسلاصييخالتار(5)

هـ/190عامتوفي،المكيالحرممحدث،الكنيالهلاليميمونعمرانابيبنعيينةبنسفيان(6)

149ص/الوفيات

عامتوفي،العباشينبالخلفاءاتصالعلىكان،الموصلياقيصيميمونبنابراهيمبناسحاق(7)

283ص-1ج/الاعلامهـ/235

59ص-8/جالاعلامهـ/182سنةببغدادتوفي،حفصةابيبنيحيىبنسليمانبنمروان(8)
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دينار"ا.آلافخمسةض!يدةعلىمرةحفمة

يشجعو،العلميةالمعاهدبتأسيسيأمر،العلومبنشرالرشيد--هاروناهتمامهبجانبوكان

والالهشة،السجادصناعةمثل،الصناعاتمنشتىأنواععهدهفيازدهرتحتىالصناعات

ذلك.وغير،الخزفيةوالأواني

:المأمونبمصر

العصورأزهىمنعصرهيعتبراذ،المأمونعهدفيواسعأنشاطأالعلميةالحركةنشطت

بلاطهوكان،العلماءأفذاذمنعالمأنفسهالخليفةوكان،ونشرهبالعلمالاهتمامفيالاسلامية

والفلاسفة.والأطباءوالشعراء،والأدبالعلمرجالمنعظيمةمجمهرةموج

العالموحفل،عصرهفيواسعأنث!اطأوالترجمةوالتأليف،ينالتدوحركةنشطتكذلك

ابنيصفو،العلوموشتىالمواضيعجميعفييؤلفونويكتبونالذين،والمؤلفهيئبالعلماءالاسلامي

فيتناقلهاعلىالناسوحرص،ينوالدواو،العلميةالتآليف"فكثرتقائلأ:الفترةتلكخلدون

الأموروسائروالتجلجد،والتصحيحللانتساخالمعانينالوراقينصناعةوجاءتوالأعصار،الآفاق

.2"الكتبية

المترجمين،منطائفةاستدعىحيث،عصرهفيواسعأنشاطآالترجمةحركةنشطتكما

.3الأرزاقعليهممجرقيوكان،والهنديةوالفارسيةاليؤلانيةالكتبيترجمواأنوأمرهم

منذلكوغير،ياضياتوروهندسةطبمن،العلومأنواعبشتى-المأمون-اهتمكذلك

النجوملرصد،الشماسية:اببقر!بغدادمنضاحيةأعلىفيدارأ)الفلكييهأفسحفقد،العلوم

.4"علميأدقيقأرصدأ

286-285ص//السيوطيالخلفاءتاريخ(1)

382ص-المقدمة(2)

الترجمة.مبحثفيذلكتفصيلسيتم(3)

119ص/هونكةيدزيغر/الغربعلىتسطعالعربشس(4)
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عظيمأاهتمامأالحكةببيتواهتم،الكتبعلىالحصولسبيلفيواهتمامهعنايتهوجهكما

دينار"!ألف"مائتيعليهاأنفقأنهوقيل

بعثةمنأكزأرسلفقد،الكتبعلىللحصولالبلادسائرالىوالبعثاتالرسليرسلوكان

الكتب.علىالحصولأجلمن،الروموبلادالقسطنطينيةالى

فييجتمعواأنقلوالبحاثةالعلماءمنعددهذاالحكةبيتفيالمأمونلدىاجتمع"وقد

منكبيرأعددأنجدكما...يهماسوبنيوحنا3و2ايىحاقبنحنينذكروردفقدآخر،مكان

شاكرأبخاءمثل،الاكاديميةهذهفيالعمليداومونكانواوالوجهاءوالرؤساءوالفضلاءالعلماء

.((وغيرهم...

مكانآتبوأت-والتيمثلأترطبةففي،الاسلاميةالبلادسائرفيالعلميةالحركةانتشرتكل

والمعاهدالمدارستجد،والمعرفةالعلممراكزمنعظيمامركزأوكانت،الحضارفيالتقدمفيرفيعأ

بهاليلتحقواالجهاتكلمنوالمعرفةالعلمطلابعليهايقبل،البلادأنحاءجميعفيمنتشرةالعلمية

علومها.منينهلواو

قرطبة"كانت:قائلأالوقتذلكفيالفكرفيوالنشاطالعلميةالحركة((الدوميلي))يصفو

جميعآ،الفكرفيوالنثاط،المادفيللجمالرائعأمركزأم852-8216الثانيالرحمنعبدظلفي

178ص-13/جديوارنتول/الحضارةضمة(1)

هـ/26"عامتوفي،الترجمةلديوانرئيسأالمأمونجعله،ومترجمطيب،العبادياسحاقبنحنين(2)

325ص-2/بئالاعلام

يعالجوكان،الترجمةعلىامنأالرشيدهارونجعله،وقرجم،الطبعلماءمن،يهماسوبنيوحنا(3)

279ص-9ج/الا*علامهـ/243عامتوفي،(والازمنةالبرهان))منهاكثيرةمؤلفاتله،الخلفاء

،والنجومالهندسةبعلممت!هورونوهمشاكربنموسىانجناءوالحسنواحمدمحمدهمشاكر،ابناء(4)

/"المنجمشاكربنموسىلبنيالحيل))كتاباسمهكتابأووضعوا،الباسيالمأمونمنمقربينوكانوا

337ص-7/جالاعلام

36ص/حمادهماهرمحمد.د/الاسلامفيالميهبات(5)

عامتوفي،الاندلسفيايةبنيملوكمن،الامويالرحمنتبدبنهثصامبنالحكمبنالرحمنعبد(6)

67ص-4/جالاعلامهـ/238
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،والآدابالعلومحاميم961-912الثالثالرحمنعبدالخليفةعهدفيعالميأمقامأوتبوأت

-961الثانيالحكموخليفتهابنهحكمفيال!هضةتزايدتأيضأ،افومطردتشجيعوبفضل

العالماصقاعجمغالىعنهوكلاءفأرسلالعلماء،مننفسههويكونانإلاأبىالذيم976

محتوياتهاتقدرالثراءفيغايةمكتبةجمعفيووفق،استنساخهاأوالكتبلابتياع،يمال!مالا

"ا.كتابألفلمجأربعمائة

الجامعشيدواأنهمفخرأيكفيهمو،بالعلمالأهتمامغاية،الفاطميونا.لخلفاءاهتممصروفي

للطلبة،مساكنالجامعمجانبأقيصتكل،مسجدأكؤلهبجانبعلميأمعهدأكانالذيالأزهر،

يز-العزالخليفةأمروقد،دراستهممواصلةمنليتمكنوا،الطلابعلىالأموالتنفقالدولةوكانت

كليكفيمالهم"فأطلق،للفقهاءالأمواليرصد%نى!لكبن-يعقوبيرهوزالفاطمي؟بالته

الأزهر"4.الجامعبجانبفبنيت،وبنائهاداربشراءلهموأمرالرزقمنمنهمواحد

للطلبةالعيشسبلوونرواالعلمشجعواحيث،الأيوبيينعهدفيالعلميةالحركةواستمرت

الأوقافعليهاوأوقفوا،المدارسمنكثيرأوأنشأوا،عليهالاغداقفيبخلواوماالعلم"ورعوا

؟"السخية

يخ،التارمرعلىوأهلهللعلمالاسلاميةالدولةأولتهالذفيالكبير،الاهتماميلاحظوهكذا

البلاد.مخشلفوفي

العلم،وطلابالعلماءم!نهاليهل،الكتبفيهاتتوفرللتعليمأمكنةوجودمنلابدكانلهذا

الحياةمعيتلائمجوفي،والمناظراتالعلمحلقاتفيهاوتعقد،العلماءلقاءمنالطلابيتمكنو

الآتي:فيالعلمأماكنحصرفيمكنهذاوعلى،العلمية

محمدوالدكتورالنجارالحليمعبدالدكتورترجمة/العالصيالعلمتطورفيواثرهالعربعندالعلم(1)

345ص/موسى

سنةابيهوفاةبعدبوج،والمغربمصرصاحب،الفاطصيالعبيدي"اللهلدينالمعز"معدبننزار(2)

332ص-8/جالاعلامهـ/386عامتوفيهـ،365

9/جالاعلامهـ/38"عامتوفي-ير.وز-كلسبنهارونبنابراهيمبنيوسفبنيعقوب(3)

267ص-

363عى-الاسلاميةالتربيةيختار-تفصيلأانظر(4)

364لابق/عىاالمصدر(5)
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المساجد:-1

معيجتمعكانحيثللدراسةمكانأالمدينةمسجد-والسلامالصلاة-عليهالرسولامخذ

المسجدوظل،والعملبالقولالدينأحكاميعلمهمو،القرآنمنينزلماعليهمفيتلواالصحابة

حيث،ذلكوبعد،والعباسيينالأمويينعهدفيواستمر،الراشدينالخلفاءزمنرسالتهيؤدي

رسولأحاديثيروونالمحدثونوكان،المبينالكتابآياتيفسرونومجدثونالملماءمجلسكان

كانكذلك،عنهالثهرضيأنس!بن-مالكالاماممه!يبمنوكان-وسلمعليهالله-صلىالله

مسجدوكذلكالبصرفي-الحسنحولالعلمطلابمجغكانحيث،البصرةمسجدفيالحال

فيهوكان،العلمحلقاتفيهتعقدفكانت،الثقافةمراكزمنهامأمركزأكانحيثدمشق

فيهايلقيكبيرةحلقةالبغدادي؟-للخطيبكانكما،والدرسللنسخالطلبةيتخذهازوايا"عدة

.4"يومكلالناساليهمجتمعالدروس

عمرومسجدفيالعلمطلبةمعيلتقيهيفا!ثلا-الامامكانحيثمصر،فيالحالكذلك

.العاصبن

بعضوتخصص،العلومأنواعمختلفيسبتدرالجوامعبعضإش!هرتفقد،ذلكجانبلهىإلى

الآخر.البعضىيعينونالولاةكالنكلفيها،يسللتدرالمدرسين

جميعلهمهيئتوقد،وصوبحدبكلمنالجوامعهذهعلىيقبنونالعلمطلبةكانكما

الأربعة،الأئمةط،او،الهجرةدارامام،الحميرفيالابمحيالحارثبنفالكبنانسبنمالك(1)

141ص/الوفيات/الموطألههـ،179عامتوفي

زمنه،فيوحبرالامة،البصرةاهلامامكان-التابعينمن-يارالبصريالحنابيبنالحن(2)

109ص/الوياتهـ/011سنةبالبصرةتوفي

هـ/463عامتوفي،(بغداديخ"تاراشهرهامنكثيرةمؤلفاتله،الغدادفيئابتبنعليبناحمد(3)

166ص-1/ت!الاعلام

19ص/الاسلاميةالربيةيختارانظرتفصيلأ(4)

توفي،الافعيةنسبتواليه،الاربعةالائمةاحد،القرشيالهاشصيالعباسبنيسادربنمحمد(5)

155ص/الوفياتهـ/402عام
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المساكن،لهموتبنى،الارزاقعليهمتجرىفكانت،لهاوالتفرغدراستهممواصلةلأجللوا!ولا

الجوامع:هذهبينومن،الأموالعليهموتنفق

يتونة:الزجامع-أ

لجامعالأولالمؤسسكانحيث،أميةبنيخلفاءزمنبتونسالجامعهذابناءتم

هـ،250سنةالجامعفيعديدةياداتزحصلتثم"االحبحاببنالثهعبيد"الأميريتونةالز

بتوسعته.2"الاغلببنالله))زيادةقامحيث

العلماء،كباربتدريسهاقام،العلومأنواعمختلفيسلتدرساميةمنزلةالجامعلهذاوكان

أبو"وكذلك،المحدثينكبارمنكانحيث3((المعانرفييادزبنالرحمنعبدالبقاءأبو"أمثال

.6وغيرهم"هالمازرفي))الامامومنهم4"التنوخيسحنونسعيد

تدرسكانتحيث،العلملطلبصوبكلمنالجامعهذاعلىيقبلون11طلابوكان

واللغة.والفقهوالحديثالتفسيركتبفيه

علىبالعلوممستبحرأ))كان:فيقوليتونةالزجامعفيالعلميةالحالةالحشائشيويصف

منيةساركلحذاءانيقالكانحتى،ووسائلمقاصد،ونقليةعقليةأنواعها،اختلاف

.!((دلجمألفالملئتيعلىينيفسا5خزانتهوفي،مدرسآيهسوارغالب

بتؤسى-الاعظمالجامعانث!أوهوالذيانريعا،امير،الموصليالسلوليالحبحاببناللهعبيد(1)

345ص-4/جالاعلامهـ/123عامتوفي-يتونةالزجامع

49عى-3/جالإعلامهـ/025عامبتونسمات،الاغلببنمحمدبناللهيادةز(2)

بهاؤلوفي،بالقيروانالقضاءوليالعلماء،من-قاضى-المعانريانعمبنيادزبنالرحمنعد(3)

87ص-4/جالاعلام/!\61عام

أ.دعلمرثاسةاليهانتهت،وفقيهقاض!،بسحنونالملقب،التنوضيحبيببنسعيدبنالسلامعبد(4)

129ص-4/جالاعلامهـ/024عام،بهاؤلوفيبالقيروانالقضاءتولى،المغربفي

"التلقين،ممهامؤلفاتعدةله،المالكيةفقهاءومنمحدث،المازريعمراقيصيبنعليبنمحمد(5)

164ص-7/جالاعلامهـ/536عامتوفي"والائباءوالكث!ف

63ص/الحشائشيعثمانبنمحمد/يتونةالزجامعيختار-انظرللاستزادة(6)

55/صالسابقالمصدر(7)
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سبيلفيبهيقوميتونةالزجامعكانالذيالعظيمالدورعلىواضحةدلالةيدلالوصفوهذا

يخ.التارعبربالعلمالنهوض

يين:القروجامع-ب

وفيهـ،245سنة،الأدارسةدولةعهدفي،بالمغربفاسبمدينةالجامعهذاتأسيستم

يادته.وزبتوسقهالزناتيبكرأبيبنأحمدالأميرهـتعهد322سنة

شهرةاكتسبحتى،مساحتهيادةوزالجامعتوسعةتم،الهجريالسادسالقرنأوائلومع

صوبكلمنعليهيقبلونالعلمطلابفكان،الفائقةالعلميةبمكانتهيمتازالجامعوكان،فائقة

معينه.للتزودمن

ولاالدينيةالعلوم.يستدر،الأولىالمرحلةخلالفيهالعامالطاجكانفقد،للدراسةبالنشةاما

الموحدين.دولةعهدفيالأخرىسائرالعلومالدراسةشملتثم،مالكالامامبمذهبيعلقفيماسيما

يتبرعكانالتيالأموالعلىعلاوة،الموقوفةللأموالنتيجة،خاصةميزانيةالجامعلهذاوكان

وغيرهم.الأمراءبها

البلادمناليهيفدونالعلمطلابكانفقد،الجامعبهااشتهرالتيالفائقةللثهرةونتيجة

الأسقفأنيذكرومما،العلميالمعهدهذاعلىيقبلونأخذواأوروباطلابإنبل،الاخرى

برت"غرالقسيسكذلك،يينالقروجامعالىوصلواالذينالطلابضمنمنكانبير"1"جير

فيتعلم،م0301-999سنة""سلفستروسباسمروميةفيبابابعدفيمااصبحالذي"ياقدور

ترطبة.جامعفيتعلمأنبعديينالقروجامع

الأزهر:جامع-ج

هوأنشأهوالذيبممر،الفاطميينالخلفاءعهدفيالمعز،بقاهرةالجامعهذا.انث!اءتم

السبت،يومفيالجامعهذابناءفي))وشرع:يزكبالمقريقولذلكوفي2"الصقلي"جوهرالقائد

91ص-التازيالهاديعبد/يينالقروجامعةفيقرنأعشراحد/تفصيلأانظر(1)

-2/جالاعلامهـ/38؟عامتوفيالازهر،وجامعالقاهرةمدينةبافي،الروصياللهعبدبنجوهر(2)

146ص
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"ا.وثلاثمائةوخمسينتحسنةالاولمىجمادىمنبقينلست

بعفىجددكلالأشياءبعضفيهجددالثه؟لدينالمعزبننزارمنصور-أبابالتهيزالعزانثم

العلم.وطلابللعلماءكبيرةمقصورةالجامعهذافيالأمراء

بالثهيزالعزالخليفةرتبفقد،وأهلهللعلمالمسلمونالحكامأولاهاالتيالفائقةللعنايةونتيجة

"وفي:يزيالمقريقولذلكوفيالأزهر،مجانبداربشراءلهموأمر،العلموطلبةللعلماءأقا،:رأ

في،بالتهيزالعزالخليفة،كلسبنيعقوبالفرجأبويرالورسأل،وثلاثمائةوسبعينثمانسنة

لهموأمر،الناضالرزقمنمهمواحدكليكفيمالهمفاطلق،الفقهاءمنجماعةرزقصلة

الأزهر"3.الجامعبجانبفبنيتوبنائهاداربثراء

ماذلكومن،العلومأنواعمختلففيالمدرسينبهوعيشواللأزهر،الأوقافالخلفاءأوقفكما

يفا!ثلاالاماممذهبعلىالفقهلقراءة،الفقهاءمنجماعة))رتبحيثالخازندارالاميربهقام

الأؤلهافذلكعلىووقف،والرقائقالنبوفيالحديثيسعمحدثأالمقصورةهذهفيورتباللهرحمه

4((مدرسأبهورتب،القرآنلقراءةسبعةبهورتبالدارة

والنحو،،القرآنوتلاوةوالتفسيروالحديثكالفقه،شتىعلومالجامعفيتدرسكانتكما

الذكر.وحلقالوعظمجالسعلعلاوة

مجدهاكانالتيالجمةوللتسهيلاتالازهر،جامعبهاامتازالتي،الفائقةللثمهرةونتيجة

الملازمينعددبلخلقدحتى،صوبكلمنالجامعهذاعلىيقبلونالطلبةكانفقد،العلمطلاب

أهلومنيالعةوزعجمبينمارجلأوخمسين"سبعمائةيزفي-المقرذكرهـ-كما818سنةللجامع

.5((بهميعرفرواقطائفةولكل،ومغاربةمصريفر

273ص-2/جيةيزالمقرالخطط(1)

بعدبوج،والمغربمصرصاحب،الفاطصيالعبيدي"اللهلدينالمعز))معدبنتراربالثهيزالعز(2)

332ص-8/جالاعلامهـ/386عامتوفيهـ،365سنةابيهوفاة

273ص-2/جيةيزالمقرالخطط(3)

275ص-2/جالسابقالمصدر(4)

276ص-2/جالسابقالمصدر(50)
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بهوتؤلفالعلماءفيخرج،يخالتارعبررسالتهيؤدي،مشعأعلميأمركزأالجامعهذاواستمر

واهله.للعلمجامعةمدرسةمجقفكان،المؤلفات

،القرونعبربالعلمنهضتالتي،المشعةالعلميةالمعاهدبمثابةالجوامعكانتوهكذا،

وازدهارها.العلومتقدمفيساهمواالذينالأفذاذ،العلماءوخرجت

العلم:مجالس-2

بينهموتجري،يتناقشونوفيهايلتقونكانواحيثللعلأء،منتدىوالؤرراءالخلفاءضوركانت

اخذمافكثيرا،المأمونيفعلكانكما،المناظراتفياحياناالخلفاءيشتركوكان،المناظرات

مجلسه.فيتدوركانتالتيالمناظراتفيرئيشأدورأ

علحاترأوكانتوالازدهار،التقدمفيكبيرأثر،العلموحلقاتالمناظراتلهذهوكان

العلمي.البحث

علموحلقاتمناظراتهناككانبلوالورراء،الخلفاءقصورعلىالعلممجالستقتصرولم

.الطلابلاستقبالبيوتهمفيحجرةخصصواحيثالعلماء،بيوتفيتعقد

فيهيجتمع،اسبوعكلمنالثلاثاءيومدارهفيمجلسأرتبكلسبنيعقوبأن"يروى

.\"المناظراتم!ببتجريثم،والقضاةوالفقهاءوالأدباءالعلماء

العلمطلاباليهيلجأكانحيث،بيتهفيللتعليممكانأ2(())الغزاليالامامخصعىكا

دروسه.منليستفيدواوالمعرفة

:رساالمك-3

الملم،نثرفيكبيرأثرلهاكانالتيالمدارسأنشئتالعلمومجالسالمساجدومجانب

العلم،طلابعلىألأموالوتنفق،انشائهافيتساهمالدؤلةوكائت،الطلاببهاالتحقحيث

35ص/منتصرالحليمعبد.د/تقدمهفيالعربودورالعلماءالعلميختار(1)

احياءمنها))،كثيرةمؤلفاتله،الاسلامحجة""ابوحامدالطوسيالغزاليمحمدبنمحمدبنمحمد(2)

247ص-7/جالاعلامهـ/055سنةبخراسانتوفي"الفلاسفةوتهافتالدينعلوم
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وفيالعددكثيرةكانت"اوالتيالملك"نظاممؤسسهاالىتنسبالتي،(النظامية"المدارستثلأ

؟"والكتبوالأموالبالاساتذة"وامدهاالاهتمامغايةبهااهتم،الجمالغاية

كلهاوهيالثلاثينمخوبها"والمدارس:فيقولبغدادفيالمدارسجبيرابنويصف

وهي،النظاميةوأشهرهاوأعظمهاعنها،البدجالقصريقصروهيالامدرسةمنهاوما،بالشرقية

وعقارات،عظيمةأوقافالمدارسولهذه،وخمسمائةارجسنةزجددرت،الملكنظامابتناهاالتي

؟،(بهميقومماالطلبةعلىبهاومجرون،بهاالمدرسينالفقهاءالىتتصير،محبسة

أحديحيطبمصرفلاالمدارس"أما:فيقولمدارسهاعددبطوطةابنفيصفلمصر،بالنسبةأما

4"لكثرتهامجصرها

مافذكرممر،فيالمدارسأسماء((يةيزالمقر"الخططكتابهفييزيالمقرذكروقدهذا

مصر.فيمنتشرةكانتمدرسةهسبعينعلىيديز

بطرسعنهينقلهفيما-الوقتذلك-فيالاسلاميالعالمفيالمدارسحالة(("هلا!لميصفو

سبعلهموكان،ترطبةالىبغدادمنمنتشرة،العلومزاهرةمدارسللعرب"كان:قائلأالبستاني

600علمختويمكتبةفيهاكانانهيقالو،أشهرهاترطبةمدرسةكانت،كليةمدرسةعشرة

النجوموعلمالهيئةوعلموالجغرافيايخوالتاروالشعروالنحوالصرفيدرسونوكانوا،مجلدألف

فيهايعلمونمسجدكلمجائبابتدائيةمدرسةلهموكان...ووالطبياضياتوالر4والكيميا

؟"والكتابةالقراءة

الطبيعية،العلومبجانبهاتدرسكانتبل،الدينيةالعلومعلىالمدارسفيالدراسةتقتصرولم

عامنهاوندفيتني،اللطانيةبالاعمالاشتغل،الطوسيامحاقبنعليبنالحن،الملكنظام(1)

219عى-2/جالاعلامهـ/485

101ص/الاسلاميةالتربيةيختار/انظرللاستزادة(2)

205صجبير/ابنرحلة(3)

02ص/بطوطةابنرحلة(4)

004-362ص-2/جيةيزالمقرالخططائظر/للاصتزادة(5)

162-161ص-6/تخ!الممارفداثرة(6)
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وفي،العلومهذهفيهاتدرسخصوصيةمدارسهناككانبل،ياضياتوالروالطبكالهندسة

فيالطبيعلمونوكانوا،خصوصيةمدارسالطيعيةللعلوم"وكان:(("هلاميقولذلك

!"المستشفيات

منطلابعندهيثبتيةالمستنصربمدرسةحاذقطبيبيعينان"المستنصرالخليفةأمركما

.2"الطبعلمفيعليهيشتغلونالمسلمين

امامكانكماببغداد،النظاميةالمدرسةفياستاذأالغزاليالامامالملكنظامعينكذلك

فيودرسنيسابور،المىاتةلثم،مكةفيمدرسأ؟(الجوينياللهعبدبنالملك"عبدالحرمين

النظامية.الميمؤليةمدرسة

:المكتبات-4

العلمطلابتغذيالتيالفياضةالينابيعتعتبربل،العلمر!ثنفيكبيرأثرللمكتبات

العلمي،وتقدمهاالأمةرقيعلىيدل،واهتمامعنايةمنتلقاهوماالمكتباتكثرةأنكماوالمعرفة

واهتمام،والمعرفةالعلملانتشارنتيجةوتطورتالاسلاميةالدولةفيالمكتباتظهرتولقد

وطلابالعلماءيملكهاكانالتيالخاصةالمكتباتومجانب،بالكتبالعلموطلابالعلماء،

لهاوتعدوتنظمهاالكتبلهافتجلب،الدولةعليهاتشرف،عامةمكتباتهضافيكان،العلم

ومترجمين،ومجلدينوراقينمن،الاختصاصوأصحابالموظفينوتعين،وفهارسخاصةسجلات

آلافتضمكانتالرشيدهاروناسسهاوالتي((الحكة"بيتفكتبة،الأموالعليهموتنفق

طائفةفيهاوأقامخاصةعنايةأولاهاحيث،عظيمأازدهارأالمأمونعهدفيازدهرتولقد،الكتب

162ص-6/جبقلااالمصدر(1)

ه،ص/تقدمهفيالعربودورالعلأءالعلميختار(2)

منها،كثيرةمصنفاتله-الحرمينامام-الجوفيمحمدبنيوسفبناللهعبدبنالملكعبد(3)

ص-4/جالاعلامهـ/478عامتوفي"والثاملوالبرهانالاسلاميةالاركانفنيالنظامية"العقيدة
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.الأرزاقعليهمامجريوكان،والهنديةوالفارسيةاليونانيةالكتبليترجموا،المترجمينمن

العلميةوالمعاهدالجامعاتتؤديهالذيالدورتؤديحيث،الجامعةبمثابةالحكةبيتوكانت

مؤلفينمن،وغيرهمالعلموطلابوالباحثونالعلماءفيهايلتقيكانحيثالحاضر،الوقتفي

وفيرأ.علميأزادأوالطلابللعلماءمجققتلميأمركزأبحهتوكانت،ومترجمين

"بنو،من-بيهمالعلماءكبارمنمجموعةالمكتبةهذهعلىيشرفكانفقد،سبقماعلىوعلاوة

الموصلي\منصورأبيبن!محيى،والحسنوأحمدمحمدأخوةثلاثةوهمالمنجمشاكر،بنموسى

العلماء"؟من2...وغيرهمالخوارزميموسىبن،.ومحص،المأمؤليالمنجم

والتي،بالقاهرة((الحكة"دارم!جةمثلالدورنفستؤديأخرىمكتاتهناككانكل

منوغيرها،اخجفبا"ية"الحيدرالمكتبةوكذلكالفاطمياللهبأمرالحاكمعهدفيأ!س!ت

العلم.نشرفيكبيرأثرلهاكانوالتيالعامةالمكتبات

منالعاشريمنيهذا-السبتيوم"في:فيقولبالقاهرةالحكةدارمكتبةيزيالمقريصفو

فيهاوجلس،بالقاهرةالحكةبدارالملعةالفارفتحتوثلاثمائةوتسعينخمسشةالآخرةجمادى

منكلونخإليها،الناسودخ!!،المعمورةأدعصورخزائنمنإليهاالكتبوحملتالفقهاء،

القراءفيهاوجلسفيها،مماشيءتراءةرأىمنوكذلك،اقسهمافيهامماشيءنسخاق!

جمغعلىوعلقتوزخرفتالدارهذهنرشتانبصروالأطباءالنحوواللغةواصحاب،والمنجمون

الدارهذهفيوحصلبخدمتهاوسموا،وغيرهموفراشونوخدامقواموأقيمالستور،وممراتهاأبوابها

العلومسائرمنإليهامجملهاأمرالتياليهبمن-اللهبأمر-الحاكمالمؤمنينأميرخزائنمن

هـ/230عامتوفي،والكلاموالفلكالادبعلأءسنكان،الموصليمنصورالفارسيابيبنيحيى(1)

219ص-9/خالاعلام

كتبه،خزانةعلىقيماالعباسيالمأموناقامه،مؤرخفلكيرياضي،الخوارزصيموسىبنمحمد(2)

توفي((الاسطرلابوعمل،والمقابلة"الجبرمهاكثيرةكتبوله،وترجم!االيؤلانيةالكتبمجمعاليهوعهد

337ص-7/خالاعلامهـ/232عام

011ص/عوادكوركيس/العراقفيالقديمةالكتبخزائن(3)
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لسائركلهذلكوأباح،الملوكمنقطلأحدمجتمعأمثلهيرلمما،المنسوبةوالخطوط،والآداب

"ا.فيهاوالنظرالكتبتراءةيودرممنطبقاتهمعلىالناس

وأهله،العلموالولاةالخلفاءشجعحيث،الراشدينعصربعدالعلميةالحركةصارتوهـكذا

العلأءعلىالأموالوأغدقوا،العلميةوالمعاهدالمدارسفأنشأوا،تقدمهفيفعالةمساهمةوسهموا

تقدمفيكبيرأثرالعلماءبهاقامالتيالترجمةلحركةكانفقدذلكجانبوإلى،العلموطلاب

الله.شاءإنالقادمالمبحثفيبيانهسيتمماوهذا،العلوم

وآثارها:...الترجمةحركة-ب

بهعضنهترجمتحيث2(يةمعاوبنيديزبن)خالدبفضلالإسلامفينقلأولكان

والخجوءالطببعلممتعلقآكانحيث،العربيةإلىوالقبطيةاليؤلانيةاللغةمنا!تبا

وفصجحآشاعرآخطيبأيةمعاوبنيديزبنخالد))كانالجاحظيقولذلكوفياكيمباء،وا

.3((والكيمياءوالطبالنجومكتبترجممنأولوكان،الأدبكثير،الرأيوجيد،جاهعآ

قائلأ:(())الفهرستكتابهفيالنديمابنيديزو

!ا(؟.او!5أووآحكي!يسمى-ا470هـ-85سنة-المتوفييةمعاوبنيديزبنخالد"كان

فلاسث.ءمنجماعةبإحضارفأمر،4الصنعةببالهخطر،للعلومومحبةهمةوله،نفسهفيفاضلأ

اللانت5الكمفبخقلوأمرهم،بالعربيةتفصحوقدمصر،مدينةينزلكانممن،اليؤلان!ت

؟((الإسلامفيكاننقلأولوهذا،العربيإلىوالقبطياليؤلاني

.337ص/2/جيةيزالمقرالخططكتاب(1)

والطببالكيمياءاششغل،امويخليفة،القرشيسفيانابيبنيةدعاوبنيزيدبنخالد(2)

342ص-2/ف!الاعلامهـ/85عامتوفي،والنجوم

328ص-1/جوالتبيينالبيان(3)

نفيسة.الىالخسيسةالمعادنيلمخووهيالكيمياء،علمبهايقصد(4)

352ص/الفهرست(5!
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الكتبترجمةعلىمقتصرةكانتأنهايلاحظ-الوقتذلكفي-الترجمةفيالمتأملولكن

لعدم،والأخلاق،بالالهياتالمتعلقةالكتبتترجمولموالكيمياء،كالطب،بالعلومالمتعلقة

العصرأوائلفيالمسلمونبدأامنيحو":دومحمالحليمعبدالدكتوريقولإليها،المسلمينحاجة

يقينهمأنذلك،والأخلاقالإلهياتترجمةيسيغوالمفإنهمالأجنبيةالثقافاتيترجمونالعباسي

.1((بالأخلاقأوالطبيعةوراءبمايتصلمماماعداهابكليستهينونجعلهمالمقدسنصهمفيالمطلق

-خصربمأالقديمةبالكتبمولعأالمأمونكانحيث،المأمونعصرفيالترجمةحركةوازدادت

والبعثات،الرسلفأرسلالبلاد،شتىمنالكضبلجلبعنايتهوجهفقدلهذا-الفلاسفةكتب

ممتازةنخبةعينكما،الكتبعلىالحصولأجلمنالرومملكراسلأنهثبتحيث،الملوكوراسل

بن))اسحاقأشهرهممنوكانالعربياللسانإلىالأعجميةالكتبليترجموا،المترجمينمن

الكتبترجمحيث،المسلمينجمهرةعنهامتنعماالمأمونوفعل،اسحاقبنوحنين2((حنين

.والأخلاقبالإلهياتالخاصة

البحثأنحيث،الإسلامبهجاءلمامخالفالمأمونبهقامالذيالأمرهذاأنشكولا

فينشأواالذين،وغيرهماليونانلفلاسفةبالنشةطبييأمروالالهياتالغيبيةالأمورفيالعقلي

ينشأت)أالطبيعيئغيرمنفإنه،الإسلاميةللبيئةبالنسبةأما،المقدسةالكتبمنخاليةأماكن

مع-سبحانه-اللهبذاتيتعلقماسيما،الغيبيةالنموريتناولللخطأ--قابلعقليفلسفينقاش

صحته.فيمسلميشكلاوالذفي،الكريمالقرآنوجود

قادحيثالأمور،-هذهمثلفيالخوضعن-وسلمعليهاللهالثه!لىرسولنهيإلىبالإضافة

.2(قدرهتقدرونلافإنكم،الخالقفيتفكرواولاالخلقفي)تفكروا:والسلامالصلاةعليه

.4(لمكوافالثهفر؟تفكرواولااللهخلقفي)تفكروا:والسلامالصلاةعل!وقال

465ص/الاسلامفيالفلسفيالتفكير(؟)

والف،العباسبنيمنالخلفاءبعضخدموقرجمطبيب،اكعبادقياسحاقبنحنينبنسحاقا(2)

286ص-1/جالاعلامهـ/298سنةببغداد"ماتالاطاءيخوتارالمفردةيةالادودثا"كثيرةكتبأ

،رواياتبعدةالحديثوردحيث262ص-3الصمير/جالجامعشرحالقديرفيفى(4)+(3)

من264صانظر/قوةيكبهااجتماعهالكن،ضعيفةكلهاالأحاديث"هذه:ال!خاويعنهاقال

الكضابنفس
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جاءالنهيهذاإنبل،أفكارهممجبسأوعقولهمالناسعلىمججرالاسلامأنهذايفيولا

ورائها،منلاجدوىوضلالاتمتاهاتفيالترديهمنلهوعصمة،المحدودالبشريللعقلصونأ

حقيقهاتدركأو،العقولبهامخيطانمنأكبر-الالهيةبالذاتتعلقفيما-خاصةالغيبيةفالأمور

معرفةعنالعقولتعجزاليوميةحياتنافينستخدمهاقوىمنهناكوكم،البشريةالأفكا،ر

فكيفنلمسهاالتيالأمورفينأ!ثلاهذاكانفإذا،المغناطيسيةوالقوىكالكهرباء،حقيقتها

.؟وتعالىتباركاللهبذات

-ضلواالفلسفيةبالكتبلتأئرهمنتيجةالأمورهذهمثلفيالعلماءبعضخاضعندمالهذا

الفرقوتناحر،الفقظهورذلكعلىوترتبلها،نهايةلامتاهاتفيوساروا،الطريق

.الإسلامعلىالدخيلةالأفكارتلكبسببوالجماعات

لترجمة:اثارآ

الطبكعلمالعلوممنكثيرأانبل،العلميةالحربهةتقدمفيأسهمتالترجمةأنشكلا

المسلموقالعلماءاطلعحيث،الترجمةبسببازدهرتالعلوممنذلكوغيرياضياتوالروالهندسة

فيها،الأخطاءفصححوا،السابقةالأمممجهوداتمنواستفادوا،غيرهمعندالعلميةالمؤلفاتعلى

الوقتذلكفيالعلومبلغتفقدلهذا،ابتكروهاالتيالعلومالىبالاضافةمنها،الناقصوكملوا

بسببحصلتالفائدةهذهأنشكولاوالابتكار،النقلمننريجأكانتلأنها،الذهبيعصرها

جالينوسوككتب،العلماءكتبمنوغيرهاوالكيمياء؟الهندسةكالطب،العلميةالكتبترجمة

وغيرهم.أبقراط

ن!وغيرهموأفلاطونأرسطوككتب،الفلسفيةالكتبترجمةتتمذلكمجانبكانولكن

كلوأخضعواالفلاسفةنشأحيث،العلميةالحركةسيرفيسلبيجانبلهاكانوالتي،الفلاسفة

لتأييدالفلسفيةوالبراهينوالحججالأدلةيقيمونوأخذوا،الغيبيةالأمورحتى،لعقولهمشيء

مذهبهم.

الآتي:في.للترجمةالسلبيالجانبذكرويمكن

،النصارىمنأغلبهموكان،المسلمينغيرمنمعدودينأنرادباستثناءالمترجمينجميعكان.أ

كرئاسةهامأيأادارمركزأيشلمبعضهموكان،ماسويهبنيوحناو،اسحاقبنحنينأمثال
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.\"الحكةلبيتهـرئيسأ215سنةالمأمونجعله"حيثيهماسوبنيوحنامثل،الحكةبيت

عقائدهم،وفقبالالهياتالمتعلقةالأمورينقلونوغيرهااليونانيةللكتبترجمتهمأثناءوكانوا

يمسلمفيماوأمانةبدقةاليؤلانيةالعلومينقلون"وكانوا:يمشارد"ر"فالزرالاستاذيقولذلكوفي

والعقائديتفقبماتعدلفكانتومخوهاالالهياتأما،والرياضياتوالطبكالمنطق،ا!رين

؟"الميحية

كتبفيتبدواللأصلالترجمةمطابقةأن"غير:قائلأديبور".ج."تالاستاذيدنايزو

منكثيرأحذفوافقدالطبيعةبعدأوماالاخلاقكتبفيتبدوامماأكزالطبييوالعلمالمنطق

تظهريوحناوفبطرس،وشيهومماكثيرمحلنصرانيةعناصرواحلوا...العلمينهذينغوامض

وأرسطو"؟وأفلاطونسقراطبدلأحيانأ

النصرانية،بالصبغةصبغوهاوالآراءالأفكارمنكثيرأهناكانبل،ذلكالأمرعليقتصرولم

وأالدنياكفكرةأفكارأنرى))ثم:قائلأ))بور"يضيفذلكوفي،المترجمةالكتبفيوأدخلوها

.4"النصرانيةبالصبغةتصطبغالخطيئةأوالخلود

منهاواستقوا،كتبهمدراسةعلىعكفواحيث،الفلاسفةبآراءالمسلمينبعضتأثر.ب

تلك((خلدون))ابنيصفو،الاسلاميةيعةوالشرالعقيدةمعتختلفالتيوأفكارهمآراءهبم

النعلحذورأيهفيهاواتبع--الفلسفيةالمذاهببتلكأخذمنالاسلامفيكانثم)):قائلأالفترة

منالعباسبنيمنالخلفاءترجمهالما،المتقدميناولئككتبانوذلك،الاقليلفيالابالنعل

اللهأضلهمنمذاهبهممنوأخذ،الملةأهلمنكثيرتصفحهاالعربياللسانالىاليونانياللسان

؟((يعهاتفارمنمسائلفيواختلفواعنهاوجادلوا،العلوممنتحليمن

98ص/الحميدعبدعرفان.د/ونقددراسةالاسلامفيالفلسفة(1)

محمدالاستاذترجمة/إلانسانيالتفكيرفيومركزهاالاسلاميةالفل!فةكتابفيتفصيلأانظر(2)

حسين.تويق

62!ى/يدةابورالهادفيعبدمحمدترجمة/الاسلامفيالفلسفةيختار-تفصيلأانظر(3)

62ص/لابقاالمصدر(ع)

483ص/المقدمة(5)
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مذهبهم،لتأييدآرائهممنبكثيروالأخذالفلاسفةبمذاهبالاسلاميةالفرقبعضتأثر.ج

عنالصفاتينفونحيث،الفلاسفةهوقولالقولوهذا،الصفاتبنفييقولونكانواالمعتزلةفثلأ

قادرعالمسبحانهالباريأن":يزعمالمعتزلةرجالوهومن"الايادي"ابنفهذا،وجلعزالثه

"ا.الحقيقةفيلاالمجازفيبصيرت!صس

هوهوعلمألهانأقول":الثهصفاتفييقول،المعتزلةكبارمنوهو2"الهذيلابو"وهذا

هوهو"؟بعلمعالموانه

أرسطوعنالهذيلأبوأخذه"القولوهذا،أثبتهاأنهأوهمحيثمنوجلعزاللهصفاتفنفى

حياة،كلهقدرة،كلهعلمالبارىءان:كتبهبعضفيقالأرسطوطاليسانوذلك،طاليس

4"وههيوقدرته:وقال...كلهبصركلهسمع،كله

حيث،للاسلاميسيءأنأرادمنلكلخصبأمرتعأ،المترجمةالفلسفيةالكتبأصبحت.د

مذاهب"دؤن"هالنظام"فهذا،الفلاسفةبآراءممزوجهالاسلاميالدينفيوأفكارآراءظهرت

6"الإسلامدينفيالملاحدةوشهالفلاسفةبدعويةالثنو

خلطت،البصرةفيالهجريالراجالقرنفينشأتوالتيالصفااخوانجماعةهيوها

دنستالاسلاميةيعةالشرأنوزعموا،الاسلاميةيعةالشرفيوأفكارهمالفلاسفةبدعمنكثيرأ

قديعةالشران":قالواحيثبالفلسفةتطهيرهامنبدولا،"والجهالاتبالضلالاتواختلطت

لأنهابالفلسفةإلاوتطهيرهاغسلهاالىسبيلولا،بالضلالاتواختلطت،بالجهالاتدنست

177ص-2/جالاشعرفي/الاسلاميينمقالات(؟)

من"العلاف))ابوالهذيل-القيصجدمولى-العبدفيمكحولبنالثهعدبنالهذيلبنمحمد(2)

355ص-7/جالاعلامهـ/235سنةتوفيالكلامبعلمواشهربالبصرةولد،المعتزلةائمة

178ص-2/جالاسلاميينمقالات(3)

178ص-2/جالسابقالمصدر(4)

هـ/231عامتوفي،المعتزلةائمةمن،النظامامحاقابو،البصرفيءهانىبنسياربنابراهيم(5)

63ص-1ج/الامجلام

131ص/الفرقبينالفرق(6)
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الا-ا!قيالفلسفةانتظمتمتىأنهوزعموا،الاجتهاديةوالمصلحةالاعتقاديةللحكةحاوية

.\"الكالحصلفقدالعربيةوالشريعةاليؤلانية

ذلكفيبماالمسائلجميعفيالعقلمخكمأخذتفقد،بالفلفةالفرقهذهلتأثرونتيجةهـ.

بانهالقرآنفيقولهمذلكومثال،انقلعلىالعقلتقديمالىالأمربهموصلحتى،الغييةالمساثل

تعالى،الذكلابمالقرآنأنفهو،ذلكفيمذهبنا"أما:علمائهمأحديقولذلكوفيمخلوق2

"آ.محدثوهومخلوق،ووحيه

طبقاتهم،اختلافعلىالناسمنكثيرالمعتزلةمذهباعتنقفقد،سبقماالىوبالاضافة

ومنالعقليةالفلفيةالآراءبهذهوتأثروا،والمعتصمالمأمونأمثالالخلفاءبعضبينهممنوكان

الذينوالناسالعلماءيضطهدونالآراء،هذهنشرسبيلفيوأخذوا،القرآنبخلقالقولبيها

ابنيقولذلكوفي،السلفأئمةمنوغيره4"حنبلبناحمد"للامامحدثكما،الرأييخالفونهم

فحمل،أئمتهمبعفالخلفاء-عنولقنها-القرآنبخلق-القولالبدعةهذهضرر))وعظم:خلدون

6"ودماءهممنهمأبشاإكثيرلخلافهمفاستحل،السلفأئمةوخالفهمعليهاالناس

حتى،والغاربالذروةفيللمأمونيفتلونالمعتزلة"ظل:قائلأذلكفيالأشعرييديزو

بتنفيذفيهيأمرهمالامصار،لولاةمنشورأبذلكوأرسل،القرآنبخلقبالقولعهدهفيأخذ.الناس

قاضيهامصرواليفامتحنهـ،218سنةمننيةاك،جماد!فيمصرالمنشورهذاجاءوقد،ذلك

112ص-الدسوقيعمر/الصفااخوان/تفصيلأانظر(1)

مناحد)وان:تعالىقال،اللههوكلامالقرآنانايهزحيث،القرآنيحلصرمخالفالقولهذا(2)

هوحيثغيرمخلوقالثهكلاهانومعلوم.6-التوبة(...الثهكلامي!معحتىفاجرهاستجاركالمثركين

الازلية.صفاتهمنصفة

528ص/الجبارعبدالقاضي/الخمسةالاصولشرح(3)

صنف،الحنليالمذهبوامام،الاربعةالائمةاحد،الشيبانيالثهابوعبد،حنبلبنعمدبناحمد(4)

192ص-1/جالاعلامهـ/241عامتوفي،المسند

ضر3استحلاي،بثرةجمع:را!ثبا(5)

429-428ص/المقدمة(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-68-

المأمونزمنيتطايرفيالفتنةهذهأمرزالوما،والمحدثينالثصهودواقحن،القرآنبخلققالحتى

.\"بالمحنةأخذإلامعلمولاملأنولامحدثولافقيهمنأحديبقلمحتى،وبعده

الفلسفةدخوللولالتحدثكانتما،المأمونزمنأمرهاتطايرالتيوالفتنةالمحضة،.هذه

بعضبهاتأثروالتي،الفلسفيةالكتبتلكلترجمةنتيجة،الاسلامتعاليمعلىالدخيلة1كاروالا

.الاسلاملتعاليمانحالفةالأفكاربعضعلىالرأفييوافقوهملكيالعلماءباضطهادقامواالذينالولاة

يخ.اتار.اهذاقبلالعلماءمنلأفيمحنةتحدثلمبانهيشهدالاسلامييخوالتار

ترجمةأسبابهأهممنكانوالذفي،للترجمةالسلبيالجانب-البحثخلال-منيتضحوهكذا

بينوسيماعنهاغنىفيالمسلمونكانوالتي،والاخلاق،بالالهياتالمتعلقةالفلسفيةالكتبتلك

وسلم.عليهاللهصلىنبيهموسنةت%وعزاللهكتابأيديهم

العلميةةالحركةسيروتقدم،العلومازدهارالىأدى،إيجابيجانبلهاكانفقدوبالمقابل

علىالاطلاعمنىت!نكموالتي،المترجمةالعلميةالكتبتلكمنالمسلمونالعلأءاستفادحيث

حتئ،آفاقهموتوسعت،عقولهمفتفتحت،معلوماتمنعندهمماومعرفة،غيرهمحضارات

الناقصمولبتكلةأو،ترجمتالتيالعلومالىبالاضافةسواء،العلومشتىفيالابداعمنتمكنوا

بانهسيتمماوهذا،التجاربيقطرعنجديدةأشياءبابتكارأو،فيهاالخطأبشصحيحأو،منها

.القادمالفصلفي-وجلعزالله-باذن

22ص-1/جالاسلاميينمقالات(1)
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الثالثالفصلى

العلومفيالابداعمجالات

المسلمينعند

وترجموانقلواأنعليدوايزلمالمسلمينأنوهي،بعضهمألسنةعلىتردشبهةهناك

كلهاوحضارتهم،العلومفيالإبداعمجاللهميكنولم!الغرببلادإلىالشرقبلادمنالحضارة

.!ورومانيةوهنديةيونانيةمصادرمنمستمدة

علموأما،جالينوسمنمستمدالطبأن)):يزعمحيث،المستشرقينأحدقالهماذلكومن

"ا.وهنديةيونانيةمصادرمنفهماوالفلكياضةالر

حيثعرضيةلتجةجاءتنظرهفيفهيالمسلمينعلماءابتكرهاالتيللعلومبالنسبةأما

.2"عرضيةنشيجةجاءتإنماالكيمياءفي:"وأصالتهميقول

العقليالنشاطفيعجزهم:"رغمفيقولالابتكارعنبالعجزالإسلاميةالعقليةيتهمتم

للابتكار"3.الضروري

ناقلةكونهاعلىيدتزلاأنهازاعمأ،الإسلاميةالحضارةبهقامتالذيالدورإلىيتطرقثم

فيالفنونفيالاعجابإلىتدعوالاسلاميةالمدنيةكانت"فقد:يقولحيث!فقطللمعلومات

الأمورفيلقت!ملاالتأمليالتفكيرعلىالقدرةمنشيئآتبتنلملكنها،الفنيةالأساليبمنكثير

.49،الناق!!أهميةهيشأنهامنيقللأنينبغيلاالتيفأهميتها،يةالنظر

196ص-2-جمحمودزكي.دترجمة/رسلبرتراند/الغربيةالفلسفةيختار(1)

196ص-2/جالسابقالمصدر(2)

196ص-2/جلابقاالمصدر(3)

196ص-2/جلسابقاالمصدر(4)
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والتقاليدالعاداتحتىانه؟بزعمالمثرقينبعضفهناك،ذلكعلىالأمريقتصرولم

الحضارةمنمقتبسةكانتالأسلاميةالدولةعهدفيمتبعةكانتالتيوالطرقوالاساليب

حيث((الاسلامحضارةفي))دراساتكتابهفي((جبهاملتون"كتبهماذلكومن،لروممافية

!((البيزنطيةوالعاداتالمآثراقتباساىمتزايدأتروعآنزعواالامويينان".يقول

يختارمعالمطمسالىشكبلاتهدف،الاسلاماعداءيلقيهاالتيوغيرها،الشبهاتهذه

تهدفكما،انعلميةبالحركةالنهوفى!فيالمسلمونالعلماءبهقامالذقيوالدور،الاسلاميةالحضارة

فيئ،العلومأنواعشتىفيالمسلمونالعلماءبهاقامالتيوالابتكارالابداعمجالاتيختارازالةالى

العصر.ذلك

.أنفسهماالمستشرقينقبلمنالاجابةتكونانيستحسن،وغير"،3هؤلاءعلىوللرد

ط!يد!صووورثوهاالتيالعلومالعربيأخذ)الم:"هونكهيديغرز))المستشرقةتقول

،..نحقين؟أناق!ة5دونيبالقرالعلموموادالعلميةالآلاتيأخذوالمأيضآأنهمكماالأقتباس

.لثبتاصاالأشياءباإلاوصوابآحقآيؤمنوابألاتقضيكانتالتيالصفةهذهعلي!برهانابلغولعل

ارسطهكتبنقدالىتسعىكانتنحطوطاتينعضاومننراهماوتدعمها،التجاربصحتها

.-ص.ا.بصس-افيثيورو-ه!وقيسا5-حولذلكأمثلةوهش،عليهاوالتعليق،بطليموساونفسهالعظيم

-آ.:-ت-التييةالمجرالزيجةعنبطليموسزيجةنروقات-أسبابفيأووالقمر،الشمسكسوف

.3((قرةبنثابت

تيءخاهـولماددكلووأخذوهماالعلميةوأمجاثهمبتجار3العربطور"لقد:قائلةتضيفتم

العلعحيالبحثيقةطرابتدعواالذينهمالواقعفيفالعري،جديدأتشكيلأوشكلوه،يقالاغر

56ص-وآخرونعباسنا!ححا.دترجمة/الاسلامحضارةفيدراسات(1)

كتابمنها،كثيرةمؤلفاتوله،والطببالفلسفةاشتغل،الحرانيزهرونبنترةبنثابت(2)

18ص-2/جالاعلامهـ/288عامتوفي،الهندسة

143ص/الغربعلىتسطعالعربشصى-لضرف-انظر(3)

وهناك،بلغغكانتالحضارةلان،العربالىالاسلاميةالحضارةينسبونالمتشرقينبعضهناك(4)

.بالحضارةللاسلامص!لةافينفيبهدفالعربالىذلكينسبالبعض
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!"التجربةعلىالقائمالحق

الجثيبدأ"ولم:قائلةوالتجربةالملاحظةعلىالقائمالعليالبحثبدايةالىتتطرقثم

الدائبالبحثبدأفقطفعندهم،العربعندالاوالتجربةالملا!ةعلىالقائم،الحقالعلمي

هوالاستنتاجمهجواصبح،الكلياتالىالجزئياتمنيتدرج،عليهالاعتماديمكنالذي

فيالمضنيةللمجهوداتكثمرةالعلميةالحقائقوبرزت،للباحثينالسليمةالعلميةالطريقة

.2"الملليعرفلابصبروالملا!ةالقياس

ء511للوصولالععرذلك-فيالملمونالعلماءيتبعهاكانالتيالطريقةعنتتحدثثم

ياتالنظرالعرباختبر،مخصىلاالتيالدقيقةالعلية"وبالخارب:فتقولالعلميةالنتائج

.ابعض!فيالخطأوعدلوا،عنهاالصحيحصحةفأثبتوا،وتكرارلممراراالعلميةوالآراءوالقواعد،

.((اهمللخاطىءبديلأووضعوا

يسيرونالمسلمونالعلماءكان،والملا!ةالتجربةعلىتقومالتي،المشرفةالعلميةالروحبهذه

يق!هأوالاستقراءالتجربةأولىقد4تيميةابنالاسلام-شيخاننجدلهذاوتجار3،مجوثهمفي

الىالموصلةالوحيدةيقةالطرهوالاستقراء"ان:قالحيثالحقيقةالىالوصولاجلمنكبيرة

"ه.اليقين

التعمنأجلمن،العلومفيالتخصصبفكرةآمن،المسلمينعلماءمنالكثيرانيلاحظكما

عالمآيكونانأراد"من:6((قتيبةابن"د.اد:عليهالأختياروعالذيالفرعذلكوالتومعفي

104ص/الابقالمصدر(1)

104عى/لابقاالمصدر(2)

104ص/بقلسااالمصدر(3)

منهاكثيرةمةسنفاتله،الاسلامشيخ،الحنبلىالذشقيالسلامعبدبنالحليمعبدبناحمد(4)

140!ى-1/جالاعلامهـ/728سنةتوفي،الرسائلومجموع(،"الفتاوى

436ص/عاشورالفتاحعبدسعيد.د/الوسطىالعصوريختارفيودراساتبحوث(5)

"عيونكتبهومن،ينالمكثرالمصنفينومنالأدبائمةمن،الدينورقيقتيهبنملمبناللهجد(6)

4/جالاعلامهـ/276عامتوفي،القضاءوتولى،الكوفةوسكنببغدادولد"والسياسةوالامامةالاخبار

280ص-
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"ا.واحدأفنأفليطلف

شتىفيوابدعوا،العلومانواعمختلففيالمسلمينالعلماءمنالكثيرنبغفقدهذالأجل

.،لالتلمجاا

-فيالصناعاتكانتحيث،عظيمةنهضةبهانهضواانهميلاحظمثلأ،الصناعةمجالففي

البلادطولفيالمصانعوانتشرت،شتىانواعأوشملت،تقانوالاالجودةغايةفي-الوقتذلك

لصناعةالمصاخمئاتوحدهاالاندلسفيكانفقدالحصر،لاالمثالسبيلوعلىوعرضها،

الفاخر(؟.يرالحرلنسجمصنعثمانمائةيةالمرمدينةفي))كانحيث،النسيج

،والورثير،والحر،الحزفيةوالاواني،الزجاجلصناعةاخرىمصاخهناككانتكما

ونشر،العلميةاطركةازدهارفيكبيرةأهميةمنلهلما،الاهتمامغايةالورقبصناعةواهتموا

غايةفيالورفتوكان،م794سنةببغدادالورقلصناعةمصخاولأسسحيث،التأليفحركة

للعرب))وكان:((وجدييدنر))محمدعنهينقلهفيما))درابر"يقولذلكوفي،تقانوالاإلجودة

زخرفةوفيانحتلفةالالوانالحبراعطاءوفي،البياضالناصحالنظيفالورقصنعفيدقيقذوق

3((الكتبرجوه

بزواقدالصناعةفي-المسلمين-أفي))وهم:قائلأالوقتذلكفيالصناعة،)ولز((يصفو

الذهب،المعادنجميعفييشتغلونكانوا،الصنعةواتقانالتصميموجمالالصنفتنوعفيالعالم

يت!انصفيالدهرأبدأحديفقهمولم،والصلبواطريدوالبرنز،والنحاسوالفضةدنها

وقد،الصباغةأسراريعرفونوكانوا،وأميزهاالأنواعأرقمنوخزفأزجاجأوصنعوا،المنسوجات

أرجاءكافةفيشهيرآعملهموكانالجلود،لتهيئةعديدةطرائقلديهموكانت،الورقصنعوا

((ع.اعصبامنالسكروصنعوا،والأشربةوالعطور،الأصباغوأنتجوا،أوروبا

436ص/الوسطىالعصوريختارفيودراساتبحوث(1)

146ص/الاسلاميةالدولةفيالعلميةالحياة(2)

016ص-6/جينالعشرالقرنمعارفدائرة(3)

.666ص-3/جالانسانيةيختارمعالم(4)
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العلمية،الطرقوفقتسيركانتفقد،الزراعةمجالفيأما،الصناعةمجالفيهذا

ازدهارأالوقتذلكفيازدهرتفقدلهذا،بهاالنهوضسبيلفيالعلميةالوسائلأفضلواستخدموا

التيوالوسائلتجار3،خلاصةفيهاذكروا،كتبأ-العمليةتجاركم-مجانبألفواوقدعليمأ،

الذي،1"العوام)الابن"الفلاحة"كتابذلكومثالافر،يادةوز،الارضخصوبةعلىتساعد

به.تجارمنكثيرأضمنه

وكاف،علميةيقةبطرالزراعة))ومارسوا:قائلأالوقتذلكفيالزراعة"ولز"يصفو

-ةحسبمحصولاتهمكيفواوقد،انحممباتقيمةيعرفونوكانوا،للرفيجيدةطرائقلديهم

أضرينتجودتوكيف،النباتاتيطعمو)تكيفوعرفوا،البساتينفلاحةفيوتفوقوا،الارض

؟"الزراعةفيعلميةرسائلوكتبوا...والازهارالفواكهمنجديدة

وهند".طبمن،والمعرفةالعلومشتىفيرفيعةعلميةمجالات،المسلمينللعلماءكانولقد

.العلوممنذلكوغيروصيدلةوزراعةوكيمياء

الانجازاربتلكالاحاطةاليسرمنولشى،العلومشتىفيعظيمةمؤلفاتلهمكانكل

خده"،فيكبيرأثرلهاكانالتي،الأعمالتلكبعضءذكرسيتملهذا،العلماءبهاقامالتيالضخمة

اخأخرت،الانجازاتتلكلولالانه،ذلكفيعجبولا،إالوقتهذاحتى،الانسانيةالحضارة

.قرونعدة،اليوممخياهاالتيالحضارة

الطب:-علم1

كبيرأ،شوطأالعلماءبهسارحيث،الاسلاميةالحضارةعهدفي،ريخعةمكانةالطبتبوأ

"كانتالتيالعمليةالتجارببجانب،كثيرةكتبأفيهوألفوا،يةنظرومناهجاصولأ،لهفوضعوا

يقابلونو،بهمويشكون،المرضع!علىيدخلونالطبطلابكانحيث،المستشفياتفيتدرس

مثيلأالعالملهايشهد،االاطآء،منطبقةتخرجتلهذا،اعينهمبأميشاهدونهبهايأنظردرسوهما

العصر.ذلكفي

.(الاندل!ةالفلاحةأبكتابهاشتهر،اندلسيعالم،العوامبابنالشهيراحمدبنمحمدبنيحيى(1)

802ص-9بئ/لاعلاماهـ/058معا

666ص/بقلساالمصدرا(2)
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حيث،للطب،عاليةمدارمىبمثابةكانتالتيالمششفياتنوافرتضد،ذلكجانبوالى

فقدذلكومجانبالكبار،اساتذكمث!رحالىويشمعون،معلوماكمفيهايتلقونالطلابكان

انه"يروىعلعيةأسسعلانثهماؤهايتمو،والكالالصحةشروطفيهاتتوافرالمستث!فياتكانت

الىأوكل،بغدادمدينةفيحديثأجديدأمستثمفىيبنيانتالدولة-عضداللطانارادعندما

خدمهالرازياوصىانفكان،لهمكانأفضلعنبالبحث-الرازي؟الشهرةالذاخالطبيب

وانتقى،ساعةينوعث!رانتظرأربعأثم،بغدادأطرافكلفي...اللحممنكبيرةقطعبتعليق

؟"حالةأحسناللحمفيهظلالذيالمكان

الىوحؤله،الفخمةقصورهاحداختارفلقد،القاهرةفي((الدين"صلاحالسلطانوأما

؟"الضوضاءعنبعيدأضرأ،ذاكاختيارهفيوانتقى،الناصريالمستشفىكبير،ضخممستشفى

قواعديضعونو،المرضىيفحصونو،العلاجيصفونو،التجاربمجرونالأطباء،وكان

:قالهـحيث453سنةالمتوفى((6رضوان"بنالطبيبوصفهماذلكومن،المرضىنفحص

افعالوتتفقد،البشرةوملمس،والمزاجوالسحنة،الأعضاءهيئةإلىتنظرهوان،العيوب))تعرف

تعتبروان،سمعهحالبذلكفتعتبر،بعيدمكانمنبهتنادبانمثل،واسظاهرةالباطنةالاعضاء

والضبطوالمسكالثقيلبشيلوقؤله،الكلامبجودةولسانه،يبةوالقرالبعيدةالأشياءبنظربصره

قداليدينممدودظهرهعلىبالاستلقاءيؤمرو،ومدبرأمقلامشيهتنظرانمئل،ذلكوامخاءوالمثي

هـ372سنةتوفيالعراقفيالعباسيةالدولةعهدفيالملك!عاقيلمبيناحد،البو!يالدولةعضد(1)

364ص-5/جالاعلام/

والحصبة،الجدري"مهاكثيرةتصانيفله،الطبصناعةفيالائمةمن،الرازييازكربنمحمد(2)

364ص-6/جالاعلامهـ/131سنةتوفي"الأشياءوخواص،المرشد

229ص/الغربعلىتسطعالعربشمس(3)

اماموقفواالذينالعظامالقوادواحدمصرملك،الأيويىالدينصلاح،شاذيبنايوببنيوسف(4)

29؟ص-9/خالاعلامهـ/589عامتوفي،الصلييةالحملات

229الابق/صالمصدر(5)

مهاتصانيفعدةله،عصرهفيللأطباءرثيأوكان،طيبجعفر،بنعليبنرضوانبنعلي(6)

010ص-5/جالاعلامهـ/453عامتوفي،(الطبيب"كفاية
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ونراج...بالنبضقلبهنراجحالوتتعرف،احشائهحالبذلكوتعتبروصفهما،رجليهنصب

بأشياء،يؤمربأنوطاعتهوفهمه،اشياءعنيسألبانعقلهوتعتبر،الاخلاطوحال،بالبولكبده

اويسكنه.مجركهبمامنهاواحدكلتعتبربان،تميلماالم!واخلاقه

بالاستدلاليتعرففيماواما،بالحست!ثاهدهحتىفيهتقنعفلاللحسظهورهيمكنفيمااما

كلتعتبرحتى،بالمسألةعنهفامجثبالمسألةيتعرففيماواما،الخاصةبالعلاماتعليهفاستدل

.\"وسلامةصحةحالالحالام،متوقعأأوكانحاضر،هوعيبهلفتعرف،العيوبمنواحد

الحديثالعصرفيالطباساتذةلأحديقرأبأنهاليهيخيل،رضوانابنوصففيوالمتأمل

عضوكل!صفيالمتبعةوالطرقملاحظاتهوسجل،إلجسماعضاءجميعوصفهفيتناولحيث

باطنيأ.اميأظاهركانسواء

شأوأفيهاوبلغوا،خاصلك!ثبالجراحةفنفيوفقوافقد،عامبشكلالطبفيوفقواوكا

فنفيمهرهـ،427سنةالمتوفىالزهراوي2"القاسم"ابوالكبيرالأندلسيالجراحفهذا،عظيمأ

اجرائهاقبلالحيوانعلىتجاربهيجريوكان،كئيرةتجديداتوأدخل،العملياتواجراءالجراحة

اشهرهامنكميرةكتبأألف،ذلكومجانب،عملهواصلتجربتهنجحتفاذا،الانسانعلى

قبلاتباعهاالجراحعليجبالتيالخطواتفيهوضح"التأليفعنجزلمن!"التصركتاب

كلوشرح،دقيقأوصفأووصفها،الجراحيةالألات،كتابهفيرسمكا،مشرطهيستخدمان

العملية.اجراءاثناءالطبيبيخطوهاخطوة

اخطاءاكتشفوافقدالاطباء،يجركاكانالتي،القيمةوالامجاث،العمليةللتجاربونتيجة

عارض-الكثيرةتجاربهالمشهور-نتيجةالطبيب3"سينا"ابنفهذا،القدامىالاطباءلدىكثيرة

به!لتلاكالعظمالقاسيةوالانسجة،كالدماغيةالطر"الانسجةأنيرىوالذي،القدامىقول

خاطئة.انهايةالنظرهذهعنوقال4بتاتأ

.565ص/ا!يبةابيابن/الانباءعيون(1)

هـ/427عامتني،الجراحةفنفيالفوشهرمن،طبيب،الاندليالزهراويعباسبنخلف(2)

358ص-2/جالاعلام

هـ/428عامتوفي،(والشفا،القانون"مهاتصانيفعدةله،طيب،سينابنالثهعبدبنالحسين(3)

162ص-2/جالاعلام

271ص/الغربعلىتسطعالمربشس(،)
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علاجها،وكيفية،المرضيةللاعراضوصفأ"الطبفي"القانونالقيمكتابهفيتناولكما

المحيطالحجابمناوالملتحمةمنيادةزهي":قالهومما"العين"ظفرةحولذكرهماذلكوكل!

ونفذتينةالقرغشتوربما،الملتحمةعلىدائمأوبحرفي،الموقمنالأمراكزفييبتدىء،بالعين

يكونوقد،اللوناصفريكونوقد،هوالينماومنها،هواصلبماومنها،الثقبةتغطيحتىعيها

ينكشطوهو،متزمهمجاورةالملتحمةجاورتهماالظفرةومن،اللونكمديكونوقداللوناحر

.\"سلخالىومجتاجامخاد،مجاورةجاورتهماومنه،تعليقوبادنى،بسرعة

الكشطعلاجه"افضل:فيقولعلاجهكيفيةعنيتحدث،المرضاصاضيصفانوبعد

نأوبحبضرر،الىادىيرفقلماذاكاشطهفان،الصلبوامامنهلانلماوخصوصأبالحديد،

وا،بابرةتحتهينفذيشمابراوبشفرةسلخامتنعوان،ترضهسهلتعلقفان،بالصناراتيشال

لطيفسلخالىاخيجيغنلمفانموضعيناوموضعفيذلكالىمجتاجوانما،لطيفةيشةرباصل

واللونالدمعةفيعرض،الموقللحمةتعرضغيرمنأمكنماتستأصلانويجبحاد،غيربحديد

ودهنالبيضبصفرةلذعهيتلافىبملحممفموعكمونالعينفيقطرالظفرةقطعتواذا،بينهمايفرق

.2"والنفسجالورد

الىتؤديالتيالاسبابمعرفةالىتوصلوافقد-المتعددةللتجارب-وتيجةذلكجانبوالى

تثميريلةالطوتجاربينتائجان":((الخطيمةابن"الطبيبقالهماذلكومن،كالعدوى،المرض

يسةنرووقعبالداءمباشرةابتلي،ئيابهمنلبسأوساربرضالمصابينأحدخالطمنانالى

؟((أيضأالثانيبصقدمأالاولالعليلبصقماواذا،نفسهاعوارضه

بعضهاوعلاقةالاعضاءخصائصمعرفةالى-يحالتشرعلمفيالفائقةمهارتهم-نتيجةتوصلواكل

،نقولماصحةعلىيدلل((الطبفي"الحاوفيكتابهفي"))الرازقيذكرهماولعل،ببعض

منالوسطىونصفوالبنصرالخنصرحسفذهب،دابتهعنسقطآخرورجل...)):يقولحيث

الابعةالفقارةبعدالذفيالعصبمخرجانعلمت،الرقبةفقارآخرعلىسقطانهعلمتفلأ،يديه

العصبةأجزاءمنالاسفلالجزءان،يحالثمرمناعلمكنتلأني،مخرجهاأولفيورماصابها

327ص-2/جالطبفيالقانون(1)

127ص-2/جالابقالمصدر(2)

276ص/الغربعلىت!طعالعربشمس(3)

http://www.al-maktabeh.com
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الجلدفييتفرقووالبنصر،الخنصرالآصبعينالىيصير،العنقمنالثابتالعصبمنالأخيرة

.\"الوسطىجلدمنالنصفوفيبهما،المحيط

شملءبل،فحسبالرجالعلىيقتعرلمالعظيمالعلميالنشاطهذاأنبالذكر،وجدير

المثالسبيلعلالاندلسفي،النساءمنقليلغيرعددالطبعلمفيره!شافقد،أيضأالنساء

كذلكبالطباشتهرتكل((الطنجاليجعفرأبيالقاضيبنتالحسنام"،الطبيباتمناشتهر

يتعلقبماجيدةخبرةولهما،والمداواةالطببصناعةعالمتينفكانتا،وابنتهازهربنالحفيداخت))

.2((المتصورسواهمااهللمداواةيقبلولاالمنصورةنساءالىتدخلانوكانتا،الخساءبمداوإة

:ياضياتالرعلم-2

غير...ووحسابجبرمن،ياضياتالرعلميرتطوفييلطوباعالمحلمينللعلماءكان

كانالذيالجملحسابمنبدلأواستعملوها"،3،2،1))الهنديةالأرقامنقلواحيث،ذلك

الوقت.ذلكفيسائدآ

تزجم،قيمةكتبآألفوافقد،ذلكعلىالأمريقتصرولموالصفر،العشرفيالكسراستعملواكما

.ياضياتالرعلمتقدمفيثرالأكبيرلهاوكان،منهاواستفادوا،بعضهابيونالغر

الجبر!لعلمالحقيقيالمؤسسيعتبروالذفي"الخوارزميموسىبن))محمدألفهماذلكومن

منوغيرها((والمقابلةاجبر))حسابوكتاب"))الطرحوالتفريقالجمعكتابألفحيث

.للمعادلاتوهندسيةتحليليةأصولأفيهاوضعوالتي،القيمةالكتب

العلمبهذاارتقواالذين،العربالىالجبرعلميدين"و:"ديوارنت))وليقولذلكوفي

شخصيةهي،العلميالميدانهذافيالشتصياتوأبرز،للمعضلاتالحلآل،للخباياالكاشف

مؤلفاتهوظلت،العلومشتىفيقيمةرسائلكتبالذي،بالخوارزميالمعروفموسىبنمحمد

1!الذيو،الصينفيشنغانالىقرطبةمنالممتدهالبلادجميعفيبهاالمعمولهي،كثيرةترونأ

.؟(المثلثاتخسابفيالمعروفةالجداولاقدموضع

6-5ص-1/جالطبفيالحاوي(1)

524ص/الانباءعيون-بتصرف-انظر(2)

.181ص13/جالحضارةضة-بتصرف-انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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علىمخسيناتوادخلوا،الحسابفنوطوروا،الحسابيةالمعضلاتمنكثير!حقواانهمكما

مخترعين،الدائريالمثلثاتحسابعكمخسيناتادخلوا"وقد:"ولز"يقول،المثلثاتحساب

.1،(يةالزاوتماموظل،يةالزاووظل،يةالزاوجيب

تلكوطبقوا،هامةاضافاتاليهاؤأضافوا،اقليدسياتنظرطوروافقد،الهندسةعلمأما

فيتفوقهممدىخلالها-منالمرءيشعر-والتي،الصناعيةلمثارج؟الأبىنيةعلى،ياتالنظر

البنايات،ذلكومنالعصرذلك-فيالهندسيالفناليهوصلالذفيالرفيعوالذوق،الهندسة

فييةيزالعزوقصر،غرناطةفيالحمراءقصرمثل،الآنحتىقائمةآثارهاتزاللاالتيالعجيبة

صقلية.

أجلمناساسيةياتونظرقواعدفوضعواألمساحة،علمفيبرعوافقد،سبقماعلىوعلاوة

كتابهفي"الهيثمابن"ذكرهماذلكومن،المساحاتوتحديد،المافاتقياسمعرفةاكالوصول

تقعدائرةاعظمتمسحهوانمساح!هاالىيقالطرفان،الكرة))فأما:يقولاذ"الرسائل))مجموع

فهوذلكمنيحصلفا،الكرةهوقطرالذي،الدائرةقطرثلثيفيالدائرةمساحةتضربثم،فيها

؟"الكرةماحة

الفلك:3-علم

البحوثفأجروا،تطويرهفيوساهموا،الفلكبعلمكبيرأاهتمامأالمسلمونالعلماءاهتم

ودرسوا،الشمسدورانوحركة،النجومرصدواحيث،العمليةحياتهمفيوطبقوها،القيمة

ودمشق،ببغدادالمأمونمرصدوأشهرها،الجويةالمراصدبنواكا،والخسوفالكسوفظاهرة

فيهاوضهواالفلكعلمفيكثيرةكتبأألفوافقد،ذلكالىوبالاضافة،ببغدادالدولةعضدومرصد

فيكتبأألفحيثشاكر"بنموسىبن"محمدألفهماذلكومن،وتجاركمأفكارهمخلا!ة

"الكواكبمنها،الكواكبفيأمجاثأ((الصوفيالرحمن))عبدألفوكذلك،يةالكروالمساحات

665ص-3/جالانانيةيختارمعالم/تفصيلأانظر(1)

2ص/المساحةفيالحنقول/الرسائلمجموع(2)

الكواكب"منهاكتبأوالف،الدولةبعضداتصلبالفلكعالم،الصوفيسهلبنعمربنالرحمنعد(3)

39ص-4/جالاعلامهـ/376عامتوفي"الفلكفيوارجوزة،اثابتة

http://www.al-maktabeh.com
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علمفيمؤلفأ"البتاني"محمدالفوكذلك"الثابتةالكواكبفي))الارجؤرةوكتاب"الثابتة

."النجومعلمفيالبتانيمحمد"كتابعنوانمختتينيةاللااللغةالىترجمالنجوم

الأجرامعنالحديثفيهاتناول،الفلكعلمفيرسائلعدة"الهيثم"ابنكتبكما

ذاالقر،ضوءمساركيفيةحولذكره.فاذلكومن،والخسوفالكسوفوظاهرة،يةالسماو

والعرضالطولمقتدرة،مسطرةنتخذفاناالقمر،ضوءخاصةنعتبراناردنا"فاذا:يقول

مقتدريمتوازيينهدفينطرفيهاعلىونقيم،السطوحمستويةالاستقامةصحيحة،والسمك

الخ"؟...المسطرةلعرضمساوعرضهماوالعرضالطولمتساويالطولين

جدأمفيدةكانتالفلكيةالعربمجوثان":قائلاالمؤلفات"تلكأهمية""سارلتونيصفو

.2((بكبلروكوبرنيقازدهرتالتيإلكبركطالفل!تللنهضةيقالطرمهدتالتيهيانهااذ

مثلالعصر،ذلكفيالشائعةاليؤلانيةياتأننظرمنكثيرأصححوافقد،ذلكجاب،والى

مجصلالابصاران:يقولالذياليؤلانيالفرضغيرواحيثوالابصار،بالضوءالمتعلقةيةالنظر

بوصولصلالابصاروهوان،ذلكبخلافوقالواةالمرئيالجسمالمطالبصرمنشعاعبوصول

العين.الىالمرئيالجسممنالاشعاع

يقومونكانواالتيالعمليةالتجاربتلكلولا،ليحدثكانماالتصحيحهذاأنشكولا

بها.

:الكيمياءعلم-4

بهاواهتموا،المسلمينالعلماءقبلمنوالاهتمامبالعناية-العلوم-كسائرالكيمياءحظيت

ا!!سفواحيثالكثير،الشيءالعصرذلك-فيالكيميائيةالمعارفالم!وأضافوا،الاهتمامغاية

حضرواكما،والتصعيدوالترشيحالتبخرعملياتاجرواكلالتقطير،وهوالكيمياء،0أسساهم

موادابتكروافقد،ذلكالىوبالاضافة،يكوالنيتر،يتيكالكبركحامض/انحتلفةالمركبات

ترك،الكواكببرصداشتغل،ومهندسفلكي،بالبتانيالمعروفالحرانيسنانبنجابربنمحمد(1)

292ص-6/جالاعلامهـ/317عامتوفي"يجالز"م!هامصفاتعدة

12،31صالقمر/ضوءفيمقالته/الرسائلانظرمجموعللاستزادة(2)

103ص/تقدمهفيالعبربودورالعلأءالعلميختار(3)
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معادنمنحولهاحيث،المعادنصناعةفياستخدموها،والاتقانالجودةغايةفي،كيميائية

ابخلود،ودباغةوالعقاقير،،يةوالادو،الصيدلةصناعةفياستخدموهاكما،نفيسةالىخسيسة

ذلك.وغيروالتخدير

كتاب،ذلكومن،اللاتينيةالىقليلغيرعددمنهاترجم،كثيرةكتبأذلكفيألفواكل

!"حيانبن"جابرالفهاالتي"))الرحمةوكتاب"الشرقيالزئبق))

فيذكرهاورد،التجاربلاجراءأصولأووضعواالتجاربلاجراء،المعاملأقامواكما

العلمكتابهفي-حيانبنرباج-رصعلاذلكفيالكيمياءعلمرائدذكرهما،ذلكومن،مؤلفاتهم

المستحيلوتجنب،بهاالخاصةالتعليماتواتبع،التجربةمنالغرض))عين:قالحيث،الالهي

هذالأنبالظواهر،تغزولا،ومئابرلمصبور!وكن،للتجربةالملائمالوقتواخز،منهفائدةلاوما

الذيالممملوليكن،التجاربلأجراءالمناسبالمكانواختر،خاطئةنتيجةالىبتجربتكيؤدي

.2"منعزلمكانفيالتجاربفيهتجري

انحتبرات،فييستخدمونهاكانوا،والآلات،والادواتالأجهزةمنكثيرأالعلماءعرفكما

والاسالة.،والتصعيدالتقطيركآلات

،بالتجاربقيامهماثخاءملا!اتهمتسجيلعلىيحرصونكانوافقد،ذلكالىوبالاضافة

احمدبن2مسلمةالقاسم))ابوالعمرذلك-فيالكيمياءأساتذةأحدذكرهما،ذلكومن

قارورةفيووضعته،الشوائبمنالخالي،الرجراجالزئبق"أخذت:قالحيث"يطيالمجر

نابعدهادئةنارأمختهوأشعلت،الطهيإناءيشبهو!اءفيوأدخلتها،بيضةشكلعلى،زجاجية

المدةهذهبعدلاحظتوقد،الحرارةيادةزعدممراعاةمع،يومأاربعينيسخنوتركته،غطيته

؟"الزئبقوزنتغييرعدم

"مجموعمنهامؤلفاتعدةولهبالكيياء،اشتغلكيمياثي،الكننالئهعدبنحيانبنجابر(1)

09ص-2/جالاعلامهـ/020عامتوفيالكيمياء"واسرارالرساثل

190ص/الاسلاميةالدولةفيالعليةالحياة-بتصرف-انظر(2)

فيياضيينالرامامكان،وفلكيرياضي،المجريطيالثهعدبنقاسمبناحمدبنمسلمة(3)

؟21ص-8/جالاعلامهـ/398عامتوفي"الحكيمورتبة،الحكيمغاية"دكامؤلفاتله،الاندلى

؟95عى/الابقالمصدر(4)
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الجغرافيا:علم-5

حيث،الأمامإلىواسعةخطواتبالجغرافيايخطواان،المسلمونالجغرافيوناستطاع

.الطرقحددواكما،متناهيةبدقةوالبلدانالمواقعمجددوااناستطاعوا

ووصفوا،رحلاتهماثناءمشاهداتهموسجلوا،الجغرافيةالظواهردرسوافقد،ذلكجانبوالى

شمل،دقيقأوصفأمصروصفحيث"ا،البغدادي"فعلهما،ذلكومثال،متناهيةبدقةالبلدان

2"يني"القزوفعلهماذلكومن،قيمةكتبفيذلكوسجلوا،والحيواناتوالنباتاتالآثار،

الجغرافية،الظواهرمنكثيرأ((الموجودات.وغرائبانحلوقات"عجائبكتابهفيسجلحيث

والفصولياحوالر،والهواءالارضعنمخدثكما،وكواكبنجوممنفيهاوما،الماءكوصف

والانهار،والجبال،والمحيطاتوالبحار،تزحوقوسوالهالةوالبرقالرعد"ووصفوالشهور

؟((...والزلازلوالآبار،،والعيريئ

عنفتحدثمصر،جغرافيةية"يزالمقر"الخططكتابهفي4""المقريزيتناولكل

اعلم))مصر:حدودحولكتبهومما،واقتصادهاوحدودهاوسهولها،وجبالهاونيلها،يسهاتضار

ينهيحتىالبرفيبرقةمنقوموزعم،يةالاسكندرمنالروممجرمنيأخذحدلهامصر،ارضان

ارضحدعلى،اسوانحدفيالنوبةحدودعلىيعطفثم،النوبةبلدةالىوبمتدالواحاتظهرالى

طورالىالقلزمويجاوزالقلزممجرالىيمتدثم،مزق!ارحبالىينتهيحتى،اسوانقبلىفيالسبخة

يرجعو،ورخيشالعرالجفارخلففيخرالرومالىمارأاسرائيلبنيتيهعلىيعطفوسينا

نواحيمنذكرهقدمتالذيبالحديتصلو،يةالاسكخدرالىالروممجرعلىمارأالساحلالى

؟"برقة

يخوالتارالتصنيفمنينالمكثرالعلماءاحد،البغدادفيعليبنمحمدبنيوسفبناللطيفعبد(1)

ص-4/جالاعلام/ـه.229عامتوفيالآثار،(من!رفيبماوالاعتارالافادة"كتبهومن،والبلدان

183

توفي(،البادواخبار،انحلوقات"عجاثبم!هاكتبأصنفجغرافيمؤرخ،محموبنمحمدبنيازكر(2)

.(ينيالقزو)08ص-3/تخ!الاعلامهـ/682عام

.206ص/تقدمهفيالعربودورالعلأءالعلميختار(3)

يخ"تارمنهامؤلفاتعدةولهيةالمصرالديارمؤرخ،يزيالمقرالدينتقيالقادرعدبنعليبناحمد(4)

.15ص1ج/يزيللمقر/يةيزالمقرالخطط(5).؟72ص-1/جالاعلامهـ/845عامتوفي"الأقباط
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"حيث،وتنقلاتهبرحلاتهره!شاالذي،\((بطوطة"ابنالرحالةالجغرافياعلمفينغكما

بلادجابكماوشرقها،وجنوكاوسطهافيوتوغلهاسياببلادتجوالهفيميلالف75قطع

فيكبيراثرتهلرحلاوكان،الأندلسبلادوزار،الروسببلادالفلجاخهرالىووصل،يكياافر

؟"ومعارفهفتهبخ"

))مخفةباسمعنؤلهالذفيكمابهفييراهكانماوسجل،الملا!ةبدقةره!شافقدذلكوبجانب

الاسفار".وعجائبالامصارغرائبفيالنظار

غايةفيالعصرذلك-فيكانتوالتي،الخرائطرسمفيتفننوافقدذكر،ماالىبالاضافةو

3((يسيالادر"يطةخرذلكومن،والاقاليم،البلدانمواععليهاوضحواحيث،تقانوالاالدقة

الجغرافية.الظواهرمنوغيرها،الاستوائيةوالبحيراتالنيلمناجفيهابينالتي

بية،عرخرائطومجموعة،يحيللادرخارطةمللر(())كؤلرادالالمانالمستشرقيناحدنشرولقد

يس،الكرارمنسلسلةفي-المتوسطالابيضالبحر-لحوضالاسلاميةالحضارةعهدفيرسمت

الحديثة،الخرائطوبينمنهاواحدةكلبينالمقارنةاجلمنوذلك،عربيةخرائرا،عنوانتحت

الاسلاهجة-الحضارةعصرفيرسصت-التيالخرائطتلكبين،طفيفةنروقاتهناكانفاكتشف

الحديثة4الخرائطبينو

بماا!صخور،وطبفامت،والاوديةكالجبال،الطبيعيةالظواهربدراسةاهتموافقدذلكوبجانب

الجغرافيةمنآخرفرع"وفي:"))هونكهتقولذلكوفي))الجيولوجيا"،بعلماليوميسمى

العلميةاهت!ميقولهاتمامآصحيحةامثلة"البيروني))و((سيخاابن))اعطى،والجيولوجيةالطبيعية

الصخور"ه.وطبقاتالجباللنشأةدراسهمفي

ص-7/جالاعلامهـ/779عامتوفي،ومؤرخرحالة،بطوطةبنابراهمبناللهعدبنمحمد(1)

114

202ص/الاسلاميةالدولةفيالعلميةالحياة(2)

"نزهةمهامؤلفاتعدةترك،بالجغرافيةالعلماءاكابرمن،يسيالادراللهعبدبنمحمدبنمحمد(3)

052ص-7/جالاعلامهـ/056عامتوفي"الآفاقاختراقفيالمثتاق

187صالجبارانحيبر-عداحمد/ييالادرخارطة/انظرللاستزادة(ع)

419ص/الغربعلىتسطعالعربشسى(5)
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،وضوحبكلتظهر،العلومانواعبعضفي،المسلمينالعلماءعندالابداعلمجالاتنماذجهذه

فيمابذلواحيث،العلماءبهاقامالتيالمضنيةالجهودوتبين،الاسلاميةللحضارةالمشرقالوجه

وتقدمه.بالعلمالنهوضسبيلفيذلكوغير،تجاربواجراء،ودراسةبحثمنوسعهم

بشكلالانسانيةالحضارةبناءفيكبيرأئر،العظيموالجهد-،المتواصلالعمللهذاكانولقد

عناوروباااالاسلافيةالحضارةانتقلتحيث،خاصبثمكلالغربيةالحضارةوبناء،عام

هي:طرقثلاث

الاندلس:أ

واشبيليةقرطبةثلاث،دمامخاءجمغفيالمنتشرة،العلميةبالمراكزاشتهرتحيث

العالمامخاءمختلفمنالعلمطلابيقصدهاكانالتي،المدنمنوغيرهاوبلنسية،وطليطلة

العلمية.بمعاهدهايلتحقونكانواالذين،أوروباطلابالىبالاضافةالاسلامي

الانرنجتلامذةمنكثير))وارمخل:قائلأالحركةتلك"الصديقي"محمدالدكتوريصفو

أسمىفيالعصرذلكفيالاندلسوكانتافواجأ،جامعاتهافيودخلواالاندلسمدارسالى

!"والفنونالعلومفيينمتبحرينمتنورأوطانهمالىرجعواثم،ولآدابالعلوممنازلمنمنزلة

الاسلامية،الحضارةمعالممنالكثيريقتبسونالطلابأخذفقد،ذلكعلىالامريقتصرولم

العلميةالحركةظهورفيكبيرأثرالترجمةشلكوكان،اللاتينيةالىالعربيةالكتب،يترجمونو

العربيالعلمنقلحركةكانتالاندلسيرةجزشبه))في:(())الدوميلييقول،أوروبافي

كلآخر،مكانكلمنعهدأأطولمدةودامت،قوةوأشدتغلغلأأعمقالمسيحيالعالمالى

؟((الاوروبيالعلمتجديدعليهيعتمدانلابدكانالذيالحاسمالتطورهناكتحقق

اوروبا-فييقصد-وا!اس!امعرفة"وزادت:قائلأالترجمةهذهأثرفي))ولز"يضيفو

؟"العربيةالت!خعنالمنقولةتينيةاللاالترجماتبواسطة

41ص/فرنسافيوعلومهمالعربانتث!ار(1)

453ص/العالصيتطورالعلمفيواثرهالعربعدالعلم(2)

802ص-3/جالانانيةيختارمعالم(3)
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ومالطة:صقليةجزيرة.ب

جزيرةكانتحيثأوروبا،الىالاسلاميةالعلوملانتقالالثانيالطريقوهي

الثقافةمراكزمنمركزأوكانت!الاسلاميةالحضارةظلفيوالتقدمبالرقيتنعمصقية

فعن،والعلمية،والتجارية،الاقتصاديةالمرافقجمغوالازدهارالتقدموشمل،الاسلامية

تؤدفيوظلت،بالطب"لرنو((مدرسةفشهرتايطاليا،الىالاسلاميةالعلوم"انتقلتيقهاطر

انشأوها((3.قدالعربكانالمدرسةوهذهعشر،التاسمعالقرنالىرسالها

الناحيةمناسضفادتفقدالجغرافيموقعهافبحكم"مالطة((لجزيرةبالنسبةاما

ازدهرتكما،المسلمينللتجارضخمأيأتجارمركزأكانتحيث،عظيمةاستفادةالاقتصادية

"الا:قائلأيرةالجز"بلويه"بريانيصفوالعصرذلك-فيلهمثيللاازدهارأالزراعة

القرنينخلالواقتصاديأيأحضارتمامأتأثرتالجزيرةانتأكيدبكلنقررانيمكنانه

؟((العربفيهماحكماللذين

ادخلواقدالعرب"ويبدوان:قائلأيرةالجزفييةوالتجارالاقتصاديةالحالةيصفثم

أكفاءالجددالحكامكانفقد،يرةبالجزسائدأكانالذيالزراعةهيكلعلىكبيرةتعديلات

منكثيرأمعهمالعربوجلب،الريعملياتلتسهيلالساقيةوادخلوا،الزراعةفنونفي

4"المتوسطالبحرغربيبلدانالىالجديدةالمحاصيل

الحكمخلالكثيرأازدهرتقدالتجارةان"ويبدو:فيقول،التجارةعنيتحدثثم

.((العربي

هـ450هـ-217سنةمابينالاسلاميةالحضارةظلفييرةالجزعاشت(1)

184ص/مختارالقاضي.د/الغربيةالحضارةفيالاسلاميةاثرالمدنية(2)

63عى/جودةمحمدمصطفىترجمة/مالطةض(3)

73ص/السابقالمصدر(4)

73ص/لسابقالمصدرا(5)
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الصليبية:الحملات.ج

الغزاةاختلطحيثاوروبا،الىالاسلاميةالمعارفلانتقالالثالثالطريقوهي

الاسلامية،البلدانبهتحظىكانتالذيوالازدهارالتقدمبأعي!نيورأوا،بالمسلمينا!ليبيون

ثقولذلكوفيالمسلمينبالجنوداحتكاكهمإثرالحصونوبناء،والقتالالحربفنونتعلمواكا

-أيالدفاعوطرقالحصونبناءنظامتطورفيهامدورالصليبيةللحروب))وكان:""هونكه

أوروبا-"ا.في

منبخوذالأبراجتغطيةفيعادتهالشرقعنالصليبيةالحروبنرسان:"وأخذتضيفثم

الصخور"؟

قامفقدلهذا،حملاتهماثناءلمسوهاالتيالعاصيةبالحياةتأثروافقدذلك،وبحانب

إثرنابليفيجامحةببناء-الصليبيةالحروببعضقادالذيالأكبر"-يكالامبراطور))نردر

العلمية.بالحركةواهتم،الصليبيةالحروبمنعودته

الحروبأثناءفيالمسلمينوأمراءالشرقبملوكوأمراؤهااورباملوك))اختلطكما

منهمكانمنلاسيما،وأطباءهمومؤرخيهموشعراءهمالعربأدباءبأعينهمورأوا،الصليبية

؟"الأيوبيالدينصلاحبمعية

ترجمتكمااوربا،بلادإلىالإسلإميةوالمعارفالعلومانتقلتالمعابر،هذهطريقفعن

.ترونلعدةاورباجامعاتفيالمعتمدةالمراجعكانتوالتي،الكثيرةالمؤلفات

"نروجرالمسلمينالعلأءوآراءبفكراورباعلماءمنالكثيرتأثرفقد،ذلكجانبوإلى

رسلمنرسولأالاي!كألم-التجريبيالعلمإليهينسبوالذيالمثالسيل-على"بيكون

الربيةاللغةتعليمإلم!دعاطالمابلةالمسيحيةاورباإليسلاميةالاالمعارفنقلواالذينالعلم

ذلكوفي،الصحيحةالمعلوماتإلىوالوصول،للمعرفةالوحيدالطريقبأنهالاعتقاده

485ص/الغربعلىتطعالعربشسى(1)

485عى/السابقالمصدر(2)

01عى/الصديقياحمدمحمد.د/نرنسافيوعلومهمانتثارالعرب(3)
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!"عربيةمصادرمنآرائهأكزأخذقدبيكونناكو)):"فلوو"يقول

أهميةيرتبكان،العلميللبحثتأييدأحملفبدأحينما-بيكون-روجر"ان:يضيفو

؟"العربيةدراسةعلىكب

العلممراكز"وفي:قائلةالاسلاميةبالمعارفأوروباتأثرمدى""هونكةوتصف

منهايغرف،العربيةالكنؤرالىيديهومدالاالعلماءبينمنواحدعالمهناكيوركاتلمالأوروبح!

سدفيمنهرغبة،العذبالماءمنالظمآنينهلكلمنهاوينهل،يغرفان4لالثهشاءما

؟"لديهالتيافغرات

ذلكفيأوروبافيصدرتالتيالكتبعلالاسلاميةوالمؤلفاتالكتبأثرتصفثم

الاآنذاكأوروبافيصدرتالتيالكتببينمنواحدكتابهناكيكن"ولم:قائلةالعصر

تأثيرهافيهوظهرايماءاتهغنهاوأخذ،العربيةالينابيعمنالعميمبالريصفحاتهارتوتوقد

4"وأفكارهمحتواهفيبل،المترجمةالربيةكلماتهفيفقطليس،الوضوحكلواضحأ

مجثهم،اثناءالباحضوناليهااستندالتيالاسلاميةوالمؤلفاتللكتبامثلةتضربثم

وسينا--ابنكتبكانتالاحثوناليهاواستند،الدارسوندرسهاالتي))فالكتب:فتقول

و-الرازفي-((.الزهراوفي-القاسم-أبي

الأوروبيةالحضارةانوكيفأوروبا،علىالاسلاميةالحضارةتأثيرمدىيتفعحوهكذا

الاسلامية.لولا.الحضارةالنوروترىقنهضلهأكانما

الاسلامدامما،الحضارفيالركبمؤخرةفيالمسلميننرىلماذا:وهوسؤالهنايردوقد

الحضارةمنوعلومهاحضارتهااستمدتاوروبادامتوما؟ويشجعهالعلمالىيدعو

ه؟الاسلامية

المسلمين،ضعفالىادتالتيالاسبابذكريستحسنالسؤالهذاعلىوللاجابة

ووهن.وضعفتشتتمنالحالةهذهعلىوجعلتهم

04عى/الواحدعبدمحمدترجمة/والعلمللفلفةتاربضيعرض(1)

93ص/السابقالمصدر(02)

305/صالغربعلىتسطعالعربشمس(3)

306عى/الابقالمصدر(5)306-305ص/الابقالمصدر(4)
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المسلمين:ضعفأسباب

عنابتعدتعندما،الاسلاميةالامةكيانالىتتسللوالتحللالضعفعواملبدأت

كأ4بعدأازدادتفكلما،والسلامالصلاةعليهنبيهوسنة-وجلعزالثهكتاب-!!رها

"تركت:يقولاذوسلمعليهالذصلىاللهرسولوصدق،والانحلالالضعفعواملازدادت

!((نبيهوسنةاللهكتابجهما،تمسكتمماتضلوالنامرينيخكم

!اادتوخارجيةداخليةأسبابأهناكانيلاحظ،الاسلاميةالامةتاريخفيوالمتأمل

الآتي:فيالأسبابتلكتلخيصوعكن،الامةهذهضعف

الداخلية:الأسباب:اولآ

فهناتوالعداء،التباغضروحبينهاسرت،متعددةنرقالىالعقيدةحملةانقسام01

نرقتاليالفرقمنذلكوغير،المرجئةوهناك،يةالقدروهناك،المعتزلةوهناك،الحؤارج

الىالتشتتهذايعودو،النفوسفيالعقيدةوزعزعتوأحزابأ،شيعأالاسلاميةالأمةكيان

الفتنةنارواشعال،لاهلهالكيدبقصدالاسلامفيوالمنافقينوالملاحدةالزنادقةبعضىدخول

عنهاللهرضي"الصديقبكر"ابيعهدفيحدثتالتيالردةحروباثناءذلكظهركما

عنه.اللهرضييةرمعاو-وجههالله-كرمعليبينحدثتالتيوالفتة

المذاهبومعتنقيالاسلاماعداءمنكثيرين))ان:"شلبي"احمدالدكتوريقول

؟"للاسلامالكيدبقصدالبيتآلالىوانتسبواالشعةدخلواانحتلفةوالاديان

فيتبحثالفرقأخذتحيث،اليؤلانيةالفلسفةبشيوعوالانقسامالتفككهذاوازداد

والفتن.والالحادظهورالزندقةعنهانجمالتيالعقيمةالفلسفيةوالمناقشات،الكلاميةالمسائل

شيوعبسببعةيدتهم))تزعزبمت:المسلمينضعفاسبابمعللأ،اللهرحمه""المودودييقول

.3("اليؤدانيةالفلسفة

بالقدرالقولعنيه!لاباب/القدركتاب/الموطأفيمالكالامامرواه(1)

138ص-2/جالاسلاميةوالحضارةالاسلاصييخالتار(2)

47ص/بهمالنهوضوشيلالمسلمينواقع/بتصرفانظر-!3)
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الكلامية،المسائلفيبالبحثيثصتغلونالمسلمونأخذفقد،لذلك"ونتيجة:يضيفثم

العقائدتعليلفيالمفرطالتفنوجاءوالالحاد،الزندقةترنونجم،الاعتزالمذهبونشأ

!"جديدةنرقأالمسلمينفيمجدثومخليلها

التعصببسببكثيرخلقوذهب،وتقاتلتالقرقتناحرتفقد،ذلكالىوبالاضافة

الفقتلكاحدىالاثير""ابنويصف،الفرقتلكلظهورنتيجةنشأتالتيللمذاهب

القاضيوبينالخجنديبناللطيفعبدالدينصدربينعظيمةفتنةباصفهان"وقغقائلأ:

أيامثمانيةالطائفتينبينالقتالفدام،للمذاهبالتعصببسببالمذاهبأصحابمنوغيره

اقبحعلىافترقواثم،والاسواقالدورمنكثيروهدمواحترقكثير،خلقفيهاقتل،متتابعة

(أ.صورة

النهوضعنعاجزةالأمةوتجعل،الضعفالىتؤديالأمور،هذهمثلانشكولا

سائرعنميزتقدالأمةهذهكانتاذاسيمالا،وخارجيأداخليأبواجباتهاوالقياممجسصولياتها،

أخرجتأمةخير)كنتم:تعالىقال،الشعوبوهدايةالأمملقيادةرفيعةمكانةوبوئتالأمم

،(للناس

وهو،الأمةهذهمهامتبينالتيالكرممةالآيةسياقتكلةبسببالاهذاكانماولكن

المنكرعنوتنهون،بالمعروفتأمرون...):تعالىقالالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر

5(000بالتهوتؤمنون

النزاعذلكومثال،والجاهياسةالرعلىالتنازعنتيجةالسياسيةالخلافاتظهور.ب

،المأمونعناليعةلاسقاطمحاولةعلىالأولأقدمحيث،والمأمونالأمينبينحدثالذي

الكئير.ضحيهاذهب،عظيمةفتنةالىالنزاعهذاومخول،أخيهمنبدلأموسىابنهومبايعة

74ص/بقلاالمصدرا-بت!صرف-ئظرا(؟)

هـ.560سنةذلكحدث(2)

319ص-11/جيخالتارفيالكامل(3)

011/عمرانآلع!ورة(4)

011/محمرانآلسورة(5)
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جسمعنالانفصاليةالحركاتظهورالخلافاتلتلكنتيجةكانفقد،ذلكالىوبالاضافة

مصر،فيوالطولؤليةأنريقية،شمالفيالفاطميةالدولةظهورمثل،الاسلاميةالدولة

ذلكوغير،والبو!يينوالقرامطةالزنوجكثورة،كثيرة1ثوراتظهرتكما،تؤسىفيوالأغالبة

ليحدثذلككانوماوتشتها،الاسلاميةالأمةضعففيكبيرأثرلهاكانالتيالثوراتمن

،الخلافاتهذهمثلفيالوقوعمنالشديدالتحذيرستجدلأنهاكاملأدستورهاالأمةطبقتلو

؟(ينالصابرمعاللهانواصبروارمجكموتذهبقفثملواتنازعواولا...):تعالىقال

الملاهيعلىوالتهافت،الأخلاقوفسادوالنعيمالترفألوانفيالانغماس.ج

أسوأعلىالرعيةغدتحتىالعصرذلك-فيوالأمراءبعفالحكامأصابالذيوالملذات

الخلافةأحوالمنأهمل-المقتدر،"فانالمثالسبيلوعلىلها،الحكاماهمالنتيجةحال

طمعأوجبمماوولىالوزراءوعزلالأموالفيونرطوالخدمالنساءفيهاوحكمكثيرأ،

تبذيرآالأموالمنأخرجهماجملةوكان،الطاعةعنوخروجهم،والنوابالأطرافأصحاب

دينار"4ألفألفوسبعيننيفأ،وجهغيرفيوتضييعأ

قليلغيرعددوانغمس،الضاسعامةبينينتشرالداء،هذاأخذفقد،ذلكالىوبالاضافة

دىاحظ،الحيوانوكتاب،الاغانيكضمابفي"ونظرة،والترفالجاهليةحياةفيمنهم

للحياةونهمة،والملذاتالملاهيعلىوتهافتاللهوالىجامحةرغبةمنهنالككانآلاماتريك

"ه.وأسبابهاالدنيا

بعضاعتبرهبل،الاسلاميالمجتمعامخطاطفيكبيرأثرلهكانالداءهذاانشكولا

:((ارسلانشكيب"الاميريقول،المسلمينتأخرفيالاسبابأعظممنالاسلاميينينالمفكر

بغداد.في-العباسيةالخلافةعهدفياغلبهاحدث(1)

64/الانفالسورة(2)

هـ،295سنةبالخلافةبوج،عباسيخليفة(بالثهالمقتدراالفضلابوطلحةبناحمدبنجعفر(3)

114ص-2/جالاعلامهـ/320سنةتوفي

243ص-8/جالاثيرابن/يخالتارفيالكامل(4)

148ص/الندوي/المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا(5)
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القرآنعليهاحثالتيالفضائلبفقد،الاخلاقفساد،المسلمينتأخرأسبابأعظم"من

!"الفلاحمنادركوهماادركواا!و،الأمةسلفعليهاحملالتيوالعزائم

منتكونماأسوأعلىالرعية"وعادت:قائلأالمسلمينتأخراسباب""المودودييعللو

.2((الملكيةوالبيؤلاتالحاكمةالطبقاتتعيشهاكانتالتيواللهوالترفعيشةبسببالاب

الخارجية:الاسباب:ثانيأ

الاسلامية،الامةبهامنيتالتيالداخليةالاسبابالىبالاضافة:التتارغزو.أ

الفرصةوينتظرونيتربصونالاسلاماعداءبالمقابلكان،والتشتتالضعفالىبهارادت

كالسيلانحدرالذفي،التتريالغزوذلكمنوكان،الاسلاميالعالمعلىللانقضاضةلملائمة

حضارتهامعالمويحطمونجزءأ،جزءأكيانهايقطعونوأخذوا،الاسلاميةالدولةعلىا!دافقا

نفسه،الخليفة3وقتلواباقدامهم،ووطئوها))بغداد((العباسيةالخلافةمقرالىوصلواحتى

بغداد،التتارأخذتوستمائةوخمسينست))سنة:قائلأالتروذلككثير(())ابنيصفر

4"الخليفةحتىاهلهاأكثروقتلوا

بجنودهبغدادهولاكوخان))ووصل:قائلأالعصرذلكفيالمسلمينجيوشحالةيصفثم

ببغدادفأحاطواالآخر،باليومولابالتهيؤمنلاممن،الغاشمةالظالمةالفاجرةالكانرةالكثيرة

؟"الذلةونهايةالقلةغايةفيبغدادوجيوش،والشرقيةالغربيةناحيتها،ش

الاساسيةالدعامةيعتبرالذفي،والجيشللرعيةالحكاماهمالعلىواضحةدلالةهذاوفي

الخارجي.الخطرمنالبلادلحماية

85ص/ارسلانشكيبالامير/غيرهمتقدمولماذاالمسلمونتاخرلماذا(؟

57ص/بهمالنهوضوسبيلالمحلمينواقع(2

بالتهاالمهمتعصماالخليفةاسم(3

200ص-13/جوالهايةالبداية(4

002،201ص-13/جالسابقالمصدر(5
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يرشقونها،الخلافةبدارالتتار"واحاطت:قائلأبغدادعلىاستولوا.كيفيصفثم

!"وتضحكهالخليفةيديبينتلعبكانتيةجارايمبتحتى،جائبكلمن،بالنبال

الخلافةأمرتولىحيث،الخارجيالغزو-عادة-يسبقالذيالداخليالضعفعلى.يدلوهذا

يستعدواولم،العدةيعدوالمرجال...بأعبائهوالقيامالخطير،المنصبلهذامؤهلينغيررجال

داهمالذيا"لوقتففي،الثهسبيلفيوالتضحيةالجهادروحفقدوارجال...الخطرلمواجهة

وشهواته!ملذاتهفيمستغرقأالخليفةنجد،نفسهالخلافةدارمقربل،بغدادالاسلاماعداءفيه

الغزو.لمواجهةالجيشرأسعلىالخروجمنبدلأ

فيالناساختلف"وقد:فيقولالغزوذلكاثرالقتلىعددكثير""ابنيذكرذلكوبعد

الفالفوقيل،الفثمانمائةفقيل،الوقعةهذهفيالمسلمينمنيغدادقتلمنكمية

نفس"؟الفألفيالقلىبلغتوقيلألفوثمانمائة

وكانت،يرا!ضحلاالتقدمفيرفيعةمكانةتبوأتالتيالعاصمة-تلك"بغداد"يصفثم

والمصاخ،العلميةوالمعاهدالمدارسبهاانتشرتحيث،العلممراكزمنعظيمأمركزأ

كانتمابعدبغداد"وعادت:قائلاالغزوذلكبعد-المؤسساتمنذلكوغير،والمستشفيات

وذلةوجوعخوففيوهم،الناسمنالقليل.الافيهاليس،خرابكانهاكلها،المدنآنس

؟"وفلة

بدونيقابلهممنكليقتلونكانواحيث،والوحثميةالهمجيةغايةفيالتتريالغزووكان

الكتبودورالمساجدواحرقوا،والولدانوالنساء،والكهول،والمشايخالعلماءفقتلوا،تفرقة

الاسلامية.الحضارةمعالممنكثيرأوحطموا

والحكوماتالصليبيةالجيوشفهوتدفقالآخر،الغزواما:الصليبيةالحملات.ب

الجموعلهاجمعت،شرسة!ليبيةحملاتتسعفي،الاسلاميةالمملكةعلىبأسرفاالاوروبية

002عى-13ج/لسابقاالمصدر(1)

202ص-31ج/بقلسااالمصدر(2)

202ص-13ج/لابقاالمصدر(3)
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سنةطليطلةمثل،الاسلاميةالمدنعلىيستولواانخلالهامنواستطاعوا،اطوالامواوالعتاد

هـ،484سنةصقليةجزيرةعلىاستولواوكذلك،الاندلسبلادسائرمنوغيرهاهـ،478

هـ.490سنةالشامبلادالىوخرجوا

منها،الباقيةالقلةوطردوافيها-،منوقتلواعهبوها،بلدأدخلوااذاالصلييينعادةمنوكان

العجائزمنهااخرجواحيثهـ،359سنةانطاكيةعلىاستولواعندماحدثماذلكومثال

المسيحيين.منغفيرةجموعأمحلهمواحلوا،والاطفال

ارجاءجمغفيهائلدويلسقوطهاكانحيث،طليطلةسقطتعندماحدثهذاومثل

.\اسبانيا"منكليةالمسلمينلطردوالحماسةروع!ثلااستثار"اذالمسيحيالعالم

،م1147شةاستعان"حيث)الثمبؤله"،منالمسلمين"الاول"الفؤس!طردكذلك

فيللمشاركةالشامالىيقهمطرفيكانوا،والالمانالانجليزمنجماعةمجملصليبيباسطول

.2"لشبؤلهمنالمسلمينطردمنبمساعدتهموتمكنالثانيةالصليبيةالحملة

استعملوابل،فحسبالاسلاميةالحضارةمعالموطسىوالقتلالطردعلىالامريقتصرولم

الحنيف،مه!يدتركعلىالمسلمينانرادلاجبارمحاولةفي،والعنفالاضطهادوسائلجمغ

الصليبيين،بايديسقطتعندماالاندلسفيحدثماذلكومن،النصرانيةفيوالدخول

سنةوفي،النصرانيةفيالدخولعل"واجبروهم،المسلمينيضطهدونالصليبيونأخذحيث

(أ.الاندلسمنالاسلاميةالشعائركلبإلغاءيقضيمرسومأ))نرناندو"أصدر،م1502

القاضية،الضربةوكانتومشتتأ،ضعيفأ،الاسلاميالعالمأصبح،الاشابلهذهوتيجة

العثمانيةالخلافةضعفتعندما،الاسلاميالعالمعلىالصليبيةالاوروبيةالدولباستيلاء

الذكر.الآنفةوللأسبابانهكتها،التيالطويلهللحروبنتيجة

الاقتصادية،مواردهاعلىواستولتبينها،فيماالاسلاميةالبلادتتقاسماوروباوأخذت

وتضع،التعليمعلىتشرفانالىالامروصلحتىمصالحها،معيتفقماكلتفرضوأخذت

عى"-؟/جعاشورسعيد.د/الصليبيةالحركة(1)

57عى-1/جالابقالمصدر-بتصرف-انظر(2)

17،ص/محمؤالحليمعدعليدة/الاسلاميوالعالم...التروالصليني(3)
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،الاسلامجذورواقتلاع،الاسلاميةالحضارةيختارطمسالىتهدفالتيوالمناهجالخطط

كانحيث-مجرفيحدثماذلكومن،الاسلاميةالثقافةمحلالغربيةالثقافةواحلال

يتخرجانيستغربلاولهذا،""دنلوبالانجليزيالقس،التعليميةللسياسةومخططيشمرف

العلمومكانةالاسلاميةالحضارةيختاريجهلونوهم!الجامعاتمنبل،المدارسمنالطلاب

.الاسلامفي

الركبمؤخرةفيوجعل!غ،المسلمينمخلفالىادتالتيالاسبابتتضحوهكذا

مبادئهتطبيقوعدم،الاسلامتعاليمعنبعدهمنتيجةالا،لجدثهذاكانوما،الحضاري

العلم.الىتدعوالتي

العلميةةضه!لاو.المنشودةالحضارةالىيوصلناالذيالسليمالطريقفانهذا،وعلى

،الاسلامتعاليمالىبالعودةالايكونلا،الرفيعةومكانتهالمجدهاالامةواستردادالصحيحة

مبادئه.وتطبيق

الديناعتناقهمالىيعودقديمأ،العربارتقاءاسباباننجد،التاريخالىوعودة

حياةومن،واحدةأمةالىومتناحرهمشتتةقبائلمنحولهمالتيلمبادئةوتطبيقهمالاسلامي

علماءالى،العلومشتىفيجهلاءومن،الرحمةتسودهامدنيةحياةالى،القسوة0تسودهاجاهية

كتلةالىبها،وتسهين،المجاورةالبلادمنهاتسخرمبعثر!خامموادومن،العلوممختلففي

ودانت،الرفيعةمكانتهابذلك،*فتبوأتالانسانيةالنواحيجمغفيالتامةالكفايةفيها،موحدة

فكانت،والمعرفةوالعلموالنورالهدى.يقطرفيوسارت،القيادةزماموتسلمت،الأمملها

الانسانية.الجوانبجميعشملت،يقةعراسلاميةحضارة
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شبهة(إزالة)

وهي،بعضهمألسنةعلىتردقدشبهةازالةيتحسن،الثانيالبابالىالانتقالقبل

المسلصينعلماءبينمنيوجدألاولكنالعلماء،ومحترم،العلميشجعالاسلامانسقمنا:قولهم

بالقديم،اقسكعلىيحرصونانهمكل؟اليوم1الغلماثبهاالتي،العلميةالحقائقينكرصث

.!الاسلاميخالفلاالجديدهذاكانولوحتىجديد،كلومجاربون

نايصحلاالوصفهذاانصاحبها،يعلمانيجب،الشبهاتهذهمثلعلوللاجابة

ومردعليها،غبارلابيضاءناصعةبصورةظهر،العلممنالاسلامفوقف،الاسلامالىينسب

ذلك.فيذنبأيللاسلاموليسبها،قالواالذينعقولهيالثبهاتهذه

المتمثلالخارجيالطوفانمنيت!يشخوهيالافكار،هذهمثللتبنيدفعتهماسبابوهناك

ونثرالفساد،،الاسلامجذوراقتلاعمحاولأ،الاسلاميالعالماجتاحالذي،الفكريالغزوفي

فكانجديد،كلونبذوا،الاسلاممنتبقىماعلوحافظواتمسكوابالخطر،ولث!عورهم

الغزو.لذلكنتيجةفعلكردةالموقف

علىيعوداللومولكنالانكار،هذافيللاسلامدخلفلاعلميةحقيقةأقيينكرمناما

عنيتراجعولعله،الادلةتنقصهاو،الحقيقةلهتتضحلمالانكارصاحبولعل،ذلكانكرمن

الحقيقة.لهتتضحعندمارأيه

قلمنرسميةصفةأفيمخمللا،نرديةآراءالآراء،هذهفانذكر،ماالىورالاضافة

بها.الأخذعلتجبرهماوالآراء،تلكباعتناقالناستلزممؤسسةأوهيئة

المسلمين.علىالحجةهمااللذينالسنةأوالقرآنمندليلالىتستندلاأنهاكما

-باذنبيانهسيتممافهذا،الكنيسةلموقفبالنسبةأما،العلممنالاسلامموقفهوهذا

الثاني.البابفي-الله

اتباععلىالثديدةالصواعقأكتابهفي،ايوبحريالثهعدبنحمود/الشيخانكرهما،ذلكمن(1)

معلوم،باطلقولالارضبدورانالقول"ان:قالحيثالارضبدورانيقولمنعلاالجديدةالهيثة

01ص-بتصرف،(والايمانالملمبنورقلبهالثهنررمنكلعندالطلان

فلكفيوكل...":تعالىقولهفي،الكرمالقرآناليهااشاروانسبقالعلميةالحقيقةهذهانمع

04/-يىسةيبحون"
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الثانيالباب

:فصولوثلاثة.،تقدمةعلىويشتمل(،العلممنالكنيسةموقف))

العلم.تجاهوسلوكهاالكنيسةنشأة:التقدمة

العلم.منوالجديدالقديمالعهدينموقف:الأولالفصل

أوروبا.فيالعلميةالحركةمير:الثانيالفصل

والعل!ء،الكنيسةرجالبين،الصراعآثار:الثالثالفصل

عل:ويشتمل

الكنيسة.لخطانحالفةالحركةظهور-أ

الدولة.عنالدينضل-ب
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:حولتقدمة

،(العلمتجاهوسلوكهاالكنيسةنشأة"

موجزةلمحةاعطاءمنلابدكان،اسممنورجالهاالكنيسةموقفعنالحديثقبل

ومطارنة،،وبطاركة،واساقفة!كرادلةمنالمكونالضخمالتنظيمذلك،الكنيسةنشأةعن

الجهاز.هذافيتشاركالتي،الالقابمنذلكوغير

الكنيسة:نشأة

2القرونفي-بمفهومهاتكنلمالكنيسةانيلاحظ،المسيحيةتاريخفيالمتأملان

لمفانها،زمنهفيمعينةسلطةهناككانتوان-السلام-عليهالمسيحزمنمعروفة-الوسطى

وكذيب،الناسووعظ،بالتوبةالتبشيرسلطةتلاميذهلبعض-السلام-عليهمنحهتتعد

وا،كنيسةبنواأنهمعلىيدلمامخهمتافينجدولا،يونالحواربهقامماوهذاالاخلاق

انشائها.فيفكروا

للحواريينصرحالمسيحبأنقلناما"واذا:جينيبير"")شارلالاستاذيقولذلكوفي

منحهميتعدلمالأمرأنفيهشكلافا-اليومحتىجدلمحل-وهذامابسلطةعشرالاثني

يلي،الاستثاريوالمجلسالكاثوليكيةالكني!ةادارةفيالاباتساعدهئةاعلىعضو:كاردينال(1)

بينهم.منالبابايختارونالذينوهممباشرةمرتبتهفيالبابا

والقيص.الكاهنمناعلىدينيةوظيفة:والاصقفالمطران

والمقيمالدينعلالقيموهولهتعظيمأالآبيسمىوالمسيحوخليفةالملةرثيىهو:الطرك

الآباء.ابويعنيوالبابا،لمراسيمه

ويقيهم.انصلاةيقيمالذيالامامهو:القسيس

.العبادةاجلمننفطحبسالذيالمنقطعهو:الراهب

والبطرك.البابااسمشرحفيضل،خلدونابنمقدمةانظر"للاستزادة

الوسطى.القرونعهدفيالعلممنالكنيسةموقفيدورحولالمبحثلانذلكتقييدتم(2،
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-قساوسة-منهميضعولم،الثهمملكةومحلول،بالتوبةالتبشيرلهيفملطانمنهواوتيمابعض

هؤلاءبهقامماندرسعندمافانناحال،أيوعلىذلك،الىحاجةفين!يلمحيث

!"كنيسةانشاءفيفكرواانهمنجدلاأعمالمنالحواريون

تنسبلم-النصارىزعمحد-علىللمسيحتنسبالتيالاناجيل،فانذلكالىوبالاضافة

هي؟واحدةمناسبةفيالاالمعروفبمعناهاالكنيسةعنيعبرنصأ-السلام-عليهالمسيحالى

الصخرةهذهوعلى،بطرسانتايضألكاقول."وأؤا:تلاميذهلأجد-السلام-عليهالمسيحقول

؟"عليهاتقوىلن.الجحيموأبوابكنيستيابني

السلامعليه-المسيحبأنزعمهمفياليهيستندونوأخذوا،النصهذاالكنيسةرجالاستغلولقد

وانما،الكنيسة0بناءعلىيدللاالنص-هذاانمم،بذلكاشارانهاو،كنيسةبناءنيتهفيكان-

اشاربانحيث"))بطرستلاميذهلاحد-السلام0-عليهالمسيحأولاهاالتيوالعنايةالثقةعلىيدل

ولقبه،امتدحهفقدلهذا،""بطرسامثالبهاالمؤمنيناكتافعلىالناسوتنتشربينستظهردعؤله

.والثباتالصمودعنكنايةبالصخرة

لامجيثواليسر،البساطةمن-السلام-عليهالمسيحدعوةطبيعةفان،ذلكالىوبالاضافة

النصوص-حسبكلهاتعايىانلاحظنااذاسيما،الضخمالكنسيالتنظيمذلكالىمختاج

وردما،ذلكومنالثه4،مملكةحلولوترقب،بالآخبرةوالتعلق،الدنيانبذحولتدور-الانجيلية

تلبسونبمالأجسادكمولا،تشربونوبماتأكلونبمالحياتكمتهتموا"لا:"متى"انجيلفي

يهغالغدلانللغد،تهتموافلالكم،تزادكلهاوهذهوتره،الثهملكوتأولااطلبوالكن...

131-130ص/وتطورهانشأتهاالمسيحية(1)

انجيلفيالنعىوردحث(المؤمنة"الجماعةبمعنىولكنآخرموضعفيالكنيةلفظوردلقد(2)

رمحتفقدمنكسنعانوحدكما،وبينهبينكوعاتبهفاذهب،اخوكاليكاخطأ"وانوهو""متى

لموان،اوثلاثةشاهدينفمعلىكلمةكلتقوملكياواثنينواحدأايضأمعك!ذيسمعلموان،اخاك

."...كالؤلنيعندكفليكنالكيسةمنيسمعلموان،للكنيسةفقلمهميمع

1618/0/متىانجيل(3)

توبوا:يقولويكرزيصوعابتدا،الزمانذلكمن"ئصةمامتىانجيلمنالراجالاصحاحفيجاء(4)

71السماء"ملكوتاقتربقدلأئه
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!"بمالنفسه

دنيويبتنظيماتباعهتربطفكرةأيمنطقهمنيزيلانبذلكيدعوالذيشأنومن

يردها"؟ولمالكني!ةينشىءلمالمسيح"ان:"جينيبير"يقولذلكوفيضخم،

يألدىثبوتأالمحققةالامورأكزالقضيةهذه))ولعل:قائلأالحقيقةهذهمؤكدأيضيفو

لاالعكسيالفرضانايضأنؤكداننابلمخيز،ماغيرفيالانجيليةالنصوصيدرسباحث

؟"مقبولتارمخيسندلهيوجدانيمكن

الناصريعيسىتعاليمانبينأوضوحأالواصح"فن:فيقولالحقيقةهذه))ولز((يؤكدو

يكنولم،كهخؤليةتكنلموهي،العبرانيينبالانبياءابتدأالذيالجديدالطرازمننبويةتعا!م

4"طقوسولاشعائرلديهاتكنولم،هيكلولاعليهاحبسأمقدسمعبدلها

انتقالعندنشمأتالكنيسةفكرة"ان:فيقولوتطورهاالكنيسةنثمأةعن"جينيبير"يتحدثثم

الىالأملهذاتطورعن-شثنااذا-وأيضا،اليؤلانيالعالمربوعالىفلسطينمنالمسيحيالأمل

؟((العالمية

موضع6اكثرمنفيذلكذكرحيث""بولسالقديسهوالكنيسةبعالميةنادىالذيانومعلوم

ينادىايمانكمان":نصهما-روميةاهلالى-رساثلهفيوردفقد،المثالسبيلوعلىرساثلهفي

!"العالمكلفيبه

مرارانني،الاخوةايهاتجهلوا"نيدأرلست"ثم:فيقولالدعوةعالميةمؤكدأيضيفو

سائرفيكماأيضأفيكمئمرليليكون،الآنحتىومنعت،اليكمآتيأنضدتكثيرة

بعدم!.وما25/6(1)

130ص/وتطورفانثأتهاالمسيجة(2)

130عى/الابقالمصدر(3)

572ص-3/جالانسانيةيختارمعالم(4)

131ص/وتطورهانثأكاالم!يحية(5)

61-14-5-الاصحاح/روميةاهلالى""بولسرسالةانظرللامتزادة(6)

8-1/روميةاهلالىالرسولبولىرعالة(7)
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والجهلاءا"2.للحكاء،والبرابرةلليؤلانيينمديوناني،الأمم

علىوقفنااذااننا"ونعتقد،الثانيالقرنبدايةمعونجاحأتجاوبأالدعوةهذهووجدت

المسيحيينبوحدةالخاصة(("بولسفكرةاننجدسوف،المسيحيةلنتأملالثانيالقرنأعتاب

؟"الثبوتتمامثبتتقدالثهفيجميعأ

حولهاتجمعاذ،البساطةغايةفيبدايتهاةفيالكيسةكانتفقد،ذلكمنالرغموعلى

:"ديوارنت"وليقولذلكوفيليرشدها،أكزاوواحدأتختار،المؤمنينمنجماعة

واواحدألهامختار،المؤمنينمنبسيطةهيئة،امرهابادىءفي-الكنيسةيقصد-و"وكانت

ليساعدواوالث!مامسةوالسدنهالقراءمناكزاووواحد،ليرشدها،القساوسةاوالكبراءمناكثر

4"الكاهن

الهيكلبمثابة،الراجالقرنبدايةمعأصبحتحتىفشيئأ،شيئأتتطورالكنيسةأخذتثم

ذلكوفي،يبنالحوارمجتمعصورةيغايرمميزأ،ومجتمعأ،متكاملةوحدةيشكلالذي،الضخم

ناعلينايتعذرفانه،الراجالقرنمقتبلفي،المسيحيةالكنيسةتأملنا))اذا:"جينيبير"يقول

منفبدلأ،ذلكعلينايستحيلفانه،الحقاردنااذااو،الحوإريينمجتمعصورمنصورةنجد

بالمتتلمذينوترحيبخاصأملسوىمه!مأباقيوبينبينهميفرقلااليهود،منمحدودةجماعة

،واسعالنطاقدينيأمجتمعأنجد:ذلكمنبدلأ،عامةاليهودترحيبيفوقالؤشيينمنعليهم

مجتمعأ،الكافيةالقدرةنفسهفييرىمن!ك-معينةلطبقةأولجشتمييز-دونفيهيدخل

.((المسيحكنيسةأقي،انحتارةالامةهووإنه،متكاملةوحدةيشكلأنهتمامأيدرك

حيث،الأناجيليخمحدعل-اللامعليه-المغبهجاءمامخالفالدعوةهذهانمع(1)

ومن،اجلهم!*وارسل،اصاثيلبنياخلاقلاصلاحجاء-السلام-عليهالمسيحانذكرت

.15/24(،الضالةاسراثيلبيتخراقالىالاارسل".لم:ئصهماقىانجيلفيوردماذلك

1/13،41/روميةاهلالىالرسولبولسر!عالة(2)

133ص/وتطورهانشاكاالمسيحية(3)

29ص-12/جالحضارةضة(4)

126،127عى/وتطورهانشاكاالميجة(5)
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فشيئأ،شيئأالدنيويةالأحكامفييتدخلو،نفوذهيتسعويتطور،الكنيسةجهازوأخذ

فيبالفعلمنتشرأ،الدنيويالحكمالكيسةبتوليالقول"وكان:"ولز((يقولذلكوفي

!"الميلاديالراجالقرن

المسيحي،للعالم!المقدسوالملكالاعلىالحاكمبمثابة"البابا"أصبح،الزمنمضيومع

"غريغورسالباباأعلنهماذلك،ومنكله،العالمعلىالسيادةحقلنفسهادعىانهبل

،مباشرةاللهمننفوذهاتستمد،كلهالعالمفيالسيادةصاحبةهيالكنيسة))ان:"الساج

يوليالذيفهو،العالمفيفذمركزلهالباباوانبالنفوذ،وامراءهاالارضملوكهيوتمد

وهميفعلعايسأللاالذيسيدهملأنهالأباطرةخلعفيالحقولهمخلعهم،الاساقفة

2"يسألون

لهافكانت،الدولةبمثابةالكنيسةأصبحتحتى،الوسطىالقرونعصرجاءانوما

فىوتتدخلتشاء،ماوتفرض،الضرائبتجبىوكانت،العديدةوسجونها،الخاصةمحاكمها

الذ.باذنبيانهسيتمماوهذا،التعليميةوالبرامج،التعليمشئون

العلم:منالكنيسةموقف

مصدرأفيانرأتفقد-الوسطىالعصور-فيللكنيسةأتيحتالتيالمطلقةللسلطةنتيجة

يجبفهوباطلرأيههايخالفرأفيأفيوان،عنهاصادرأيكونانلابد،والمعرفةمصادرالعلوممن

يستطاغ.مابكل،مقاومته

أومامؤلفهيعرضانطاجوكلمؤلفكلكل))وحتمالمطبوعاتتراقباخذتفقدلهذا

مجرمان،المقدسالمجمعأحكاموصدرت،للمراقبةعينالذفيالمجلسأوالقسشىعلطبعهيدير

المراقب،هذاالىوأوعز،بنشرهالمراقبيأذنلمشيئأينث!راوالمراقبعلىيعرضلمشيئأيطبعمن

؟"الكاثولييهةالعقيدةمخالفةالىءيومىشيءفيهماينث!رلاحتىالنظريدققان

575ص-3/جالانسانيةيختارمعالم(1)

137ص/حسونةمحمد-رفعتمحمد/الوسطىالعصوريختارمعالم(2)

53ص/والمدئيةالعلممعوالنصرانيةالاسلام(3)
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يحتاجماكلعلىيةحاوالمقدسةالكئبان"الكنيسة"رجالزعمفقد،ذلكجانبوالى

يصفو،يةالبشربالمعارفمتعلقأكانماأم،الدينيةبالامورمتملقأكانماسواءالبثراليه

اساس"إن:فيقول"عبده"محمدالشيخعنهينقله-فيماالعلمالىألكنيسةنظرة""تيرتورليان

علىبالوحيتعليمنايقصرلمالثهوان،الكنيسةوتقاليد،المقدسهوالكناب-عندهم-علمكل

يحتوفيالمقدسفالكتاب،الكونمننعلمهانأرادماكلبالوحيعلمنابلفقطالدينالىالهداية

وصفمنيةالسماوالكتبفيجاءماجميع،ينالوهانللبشرقدرالذيالمقدارعلالعرفانمن

شاهدخالفأو،العقلعارضمهماتسليمهيجبمماالامميخوتار،فيهاوما،والارضءا!سلا

ت!يمهعلىأي،فهمهعلىأنفسهمحملفيئثانيأيجتهدواثمأولأ،بهيؤمنواأنالناسفملى،الحس

.ترىكماأيضأ

.\"المقدسالكنابمنبأكملهالمعادنفنيؤخذانيمكنانه:مجتهديهمبعضوقال

،المقدسالكتابوتفسيرفهمحقلنفسهاالكنيسةاحتجزتفقدذكر،ماالىوبالاضافة

مسألةأيمناقثةاوتفسيرهاوفهمهيحاولانالكهنؤلي-جهازها-خارجعقلافيعلىوحظرت

علىالكنيسةفرضهاحيث،العقليستسيغهالاالتي2"الربانيالعثماء"مسألةذلكومثال،فيه

.والحرمانللطردانفسهمعرضواوالا،مناقشهاعليهموحذرت،الناس

82-27ص/الابقالمصدر(1)

عندماتلاميذهمعالسلامعليهعيسىعثاءالى-النصارىزعمح!سب-علىالفاء،هذايرنر(2)

ية،الثرنجاةاجلمن-حالذياللامعليهالمسغجسدالىيرنروالخبزوالنبيذ،ابخزمعهماقتم

ذلك.اجلمنسفكالذيدمهالىفيرمزالخمرواما

المغد!جالىيشحيلالخبزانلاعتقادهمخرأيثربونوخبزأالنصارىيأكلالعثاءذلكوفي

ذلك.فعلمنجسدفيالمسيحجدواقزاجدخولتعننيالاستحالةوهذهدمهالىوالخمراللامعليه

يسوعأخذ،يأكلونهم"وفيانصهمامتىانجيلفيوردماالىهذهدعواهمفيالنصارىيستندو

واعطاهموشكرالكأسواخذ،هوجدفيهذاكلوا،خذوا:وقالالتلايذواعطىوكسروباركالخبر

لمغفرةينكثيراجلمنيفكالذيالجديدللعهدالذيدصيهوهذالأن،كلكممنهااشربوا:قاثلأ

،(الخطايا

82-الاصحاح/62/62انظر
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وفلكية،،وتارمخية،جغرافيةياتونظرآراءالكنيسةادخلتفقد،ذلكعلىالامريقتصرولم

وامعارضتهالأحديجوزلا،دينيةبصبغةوصبغتها،المقدسةالكتبفي،الطبيعيةالعلوممنوغيرها

مناقشتها.

الالسن،تناقلتهماكلقدسوابل،المقدسةكتبهمفيأدخلوهبماالدينرجاليكتفولم2)

وتاريخيةجغرافيةمعلوماتمنومفسركاوالانجيلالتوراةشراحبعضوذكرهالناسببنره!شاو

ونبذبهاالاعتقاديجبالتي،وأصولهالدينتعاليممنوعدوها،دينيةبصبغةوصبغوها،وطبيعية

يعارصها"؟ماكل

العلم.تجاهوموقفهاالكنيةنشأةعنموجزةلمحةهذه

مافهذا،العلميةالحركةوسير،العلميةياتوالنظرالآراءومنالعلأء،منلموقفهابالنسبةأما

.(أوروبافيالعلميةالحركة)سيرالثانيالفصلفي-الله-باذنتفصيلهسيتم

مه!فصبالكنيسةرجالسلوكعنفكرةأعطيأنرأيت،الأولالفصلالمطالانتقالوكبل

وادارتها.تنظيمهاعلىالقائمين

الشخصي:الدينرجالسلوك

والتجردالتقشفالىتدعوهمالتيالانجيليةبالنصوصالبدايةفيالدينرجالتأثر

ذلك،وغيروأموالنساءمن،الحياةطيباتمنوالحرمان،الآخرةالم!والانقطاعالدنيا،من

الحق،لتلاميذهيسوع"فقالعشرالتاسمعالاصح!احفي(("قىأنجيلفيوردماذلكومن

منجملمروران،أيضألكموأقول،السمواتملكوتالىغنييدخلأنيعسرأنهلكمأقول

؟"الثهملكوتالىغنييدخلأنمنأيسرابرةثقب

ذكرحيث"الجمل"سماهالذيالكبيراللاهوتيكتابهفي"لومبارد))بطرسذكرهماذلكمن(1)

قنأبعدفيمااصبحالكتابوهذا"!نا!نالااخطاءنتيجةومؤذيةضارةاصبحتالحيواناتانفيه

اوربافيالعلميةالحركة))سيرمبحثفيذلكتفصيلالثهباذنوسيتم،الوسطىالقرونطوالللاهوت

الثه"باذن-

193ص/الندوفي/المسلمينبامخطاطخسرالعالمماذا(2)

(3)24،23
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انجيلفيوردماذلدومنابتدعوهات-التيالرهبانيةعلىالانجيليةالنصوصحثتكما

لأجلانفسهمخصوخميانويوجد،الناسخصاهمخصيان"ويوجد:نصهما""متى

؟"فليقبليقبلاناستطاعمن،السمواتملكوت

ملذاتمنوتحرمه،الانسانعليهافطرالتيالفطرةتصادمالأمور،هذهمثلانشكولا

وصبر.وجلدعزمالىيحتاجوتطبيقها،وجلعزالثهأحلهاالتيالحياة

حتى،بيدهمكانالذيالسلطةزمامبجانب،البهيسةالىالاموالوردتأنماولكن

سلطانوطغى،المقدسةالكتبفيوردبماالالتزامعنفشيئأشيئأيبتعدونالدينرجالأخذ

الكنيسةرجالوبدأ،فشيئأشيئأانكنيسةالىتتسربوالامخرافالضعفعواملوبدأتا!ادة

والفجوروالترفالبذخفيغارقين-صارواحتى،وث!هواتهمملذاتهمفيالهائلسلطاضهميستغلون

المتدينيين.غيرمنالعاديالفردمنهيتعففالذي

"ولساقهاأنفسهمالمسيحيينالكتابآراءفهذههؤلاء،مجلىبالتجنيأتهملاولكي

الكنيسة:رجالفسادتصف"الحضارة"صةكتابهفي"ديورانت

واالقساوسةنحو-سواءوجهكوليتأينما"إنك:"السينائيةين"يهرالقديسةتقول

الطبقاتمنالأحبارأو،انحتلفةالدينيةالطوائفأو،الدينرجالمنغيرهماو،الاساقفة

ر،ئحةانفكتزكمورذيلةشرأالاترلمكبارأ-اوالسنفيصغارأكانواسواءالعليا،اوالدنيا

...الارواحرعايةعنمخلو...شرهونةالعقلضيقواكلهمانهم،البشعةالآدميةالخطايا

الاقذارفييتمرغونحيث،الصنبةالولائمفيويشربونيأكلون،لهمالهأبطونهمامخذوا

وإلفجور"؟الفسبنفيحياتهمويقضون

والشرهواللواطالفسقفيمنغمسون،الث!يطان"خدمبأنهمالرهبان"ماششيو"يصفو

والبدعيفاتالتحريؤكداذهو.27/ديدحلا(،00.عليهمكتبناهاماابتدعوهاورهبانية":تعالىقال(1)

.اللامعليهىي!ملاالىونسبوهاالمقدسةيهبهمفيالدينرجالادخلهاالتي

(2)19/02

58-ص21/جالحضارةضة()م
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منخلقأأرقىالجيشرجالوجدبأنهويقر،الدينعنوالخروج،الدينيةالوظائف.وبيع

!"الدينرجال

المحاكماتمنمجلدأينعثرعلاحتوتالاديرةسجلاتأن:""ديوارنتويذكر

.والراهباتالرهبانبين2الجنسيالاتصالبسبب

علسيطرواالذين،الكنيسةرجالسلوكحولانفسهمالمسيحيينالكتاباقوالهيهذه

الفسادشملفقدذلكجانبوالى،لهواهمشيءكلوأخضعوا،الحياةجوانبجمغ

حيث!الأرضفي-السلام-عليهالمسيحخلفاءأنفسهميعتبرونالذين،انفسهم""البابوات

الفسادمدىتصور"السادس"اسكندرالباباحياةولعلعظيمأ،إمخطاطأأخلاقهمانحطت

السن،صغيرةالجصالمرفورة))عشيقة3،لهامخذفقد،البابواتحياةعلاستحوذالذي

"عالبابويةكرسيارتقائهبعدبهاواحتفظخطيبها،مناغتصبها

شبهالفتياتبمنظرمثمدوهأويظلبالفتياتالوليشديدكانفقدذلك،جانبوالى

أمامه.يرقصنوهن،ياتالعار

أنفسهميعتبرونالذينوالبابوات،الكنيسةرجالعاش،الفاجرةالفاسدةالحياةبهذه

المسيحمنمستمدسلطانهموان-السلام-عليهالمسيحونواب"بطرس"القديسخلفاء

.مباشرة

واصلاح،الاخلاقتهذيبفيالهائلسلطانهمواستخدموا،حسنةاسوةكانواانهمولو

-باذذبيانهيتمسوفوالذقي،الاصلاحركةرجالوبينبينهميرالمرالصراعقاملماالفساد،

بعد.فيما-الله

الثهأنزلبمايلتزملمماويفجر،يطغىسلطانكلنتيجةوهذه،الحياةسنةهذهولكن

48ص-12/جلسابقالمصدرا(1)

48ص-21/جالابقالمصدرانظرللاستزادة(2)

فارنيس"جيا"اسمها(3)

168ص-1/جالثناوفييزالعزعد.د/الحديثةالعصورمطلعفياوربا/تفصيلأانظر(،)
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المسيحبهايأتلماذ،المسيحيةعلىطارئةأنهاوكيف،الكنيسةحقيقةتتضحوهكذا،يتقيهو

اخلاقهم.وفسادرجالهاصفاتاتضحتوكذلكبإنث!ائها،يأمرولم-السلام،عليه

فيالثه--باذنتوضيحهسيتممافهذا،العلممنوالجديدالقديمالعهدينلموقفبالشبةاما

الآتي.الفصل
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الأولالفصل

النلممنوالجديدالقديمالعهدينموقف

ص!ضعنيتحدثأغلبهاانيجدوالجديد""القديمالعهديننصوصفيالمتأملان

يخلوانيكادانو،...واجهتهمالتيالصعوباتوعن،ومواعظهمالانبياءسيروعن،تارمخية

هـ:942سنةالمتوفي"المالكيالسعوديالفضل"ابويقولذلكوفيوالاحكامالتشرجمن

هيوانماجدأ،قليلأنادرأالاالشرعيةالأحكاممنشيءيذكرلمالكتبهذهفيترى"انك

اليهود((1معالمسيحومحاوراتوالنصائحالمواعظبعضعلىمختوي

يخهاوالاحكام،وضصمواعظكلها"انها:فيقولالحقيقةهذه2((خلدون"ابنيؤكدو

.أ(أدجقليلة

وجل--عزاللهمخلوقاتفيوالتأملالتدبرالىتدعوالعقللافانها،.ذلكالىوبالاضافة

معظماننجدفثلأ،العكسنجداننابلبالخير،الانسانعلىيعودبماالكونفيماوتسخير

انجيلفيوردماذل!ومثاور،الآخرةالىوالانقطاعالدنيا،نبذالىتدعوالانجيليةالنصوص

لكمأقول"لذلكوالمالالثهمخدمواأنتقدرون"لا:نصهما،السادسالاصحاحفي""متى

فلاقال:انالى...تلبسونبمالاجسادكمولا،تثربونوبماتأكلؤن،بمالحياتكمتهتموالا

""لنفسهبهايهتمالغدلانللغد،تهتموا

8ص/1342رقم-انحطوطاتقسم/التخجيل(1)

المتدأوديوان"العبرمهاعديدةمؤلفاتلهاجتماعيوعالمم!في،خلدونبنمحمدبنالرحنعد(2)

107ص-4/جالاعلامهـ/808عابمتننوالبربر،(والجمالعربيختاروالخبرفي

207عه/المقدمة(3)

بعدهاوما42(4)
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والحثوالفكر،المعقلأهميةيعطيانلاوالجديدالقديمالعهدينمنكلأانيلاحظكل

النصوصمعظمتكادالتيوالكراماتالعاداتخوارقمنيذكرانمابقدرالعلمطلبعلى

يفتحاترعواتجدوا،اطلبواتعطوا،))اسألوا"""متىانجيلفيوردماذلكومنحولها،قدور

.؟((لهيفتحيقرعومنمجد،يطلبومنت%خذ،يسألمنكللان،لكم

لهذاتقونونلكنتمخردلحبةمثلايمانلكملوكان،لكمأقول))فالحقآخرموضعوفي

.؟(لديكمممكنغيرشيءيكونولا،فينتقلهناكالىهنامنانتقلالجبل

المرضىشفاءذلكفيبماشيء،كلأساسالايمانأنالنصوصتذكرآخرموضعوفي

اليهتقدمالبيتالىجاء:))ولمامتىانجيلفيوردماذلكومن،وغيرهموالعميان

لمسحينئدياسيد،نعم:لهقالا،هذاأفعلأنأقدرأنيأتؤمنان:يسوعلهافقال،الأعميان

؟"ا!يعأفانفتحتلكا،ليكنايمانكابحسبقائلأأعينما

مستفلماسنة،عشرةاثنتيمنذالدمبنزيفمصابةامرأةانوردالاصحاحنفسوفي

قداممانكابنةياثقي:فقالوأبصرها،يسوغاخفت"فاالمرضمنشفيتالمسيحثوبطرف

4"شفاك

الأناجيلأننجدعندماولكن،اللهبمشيئة.مخدثوالكراماتالعاداتخوارقأنشكولا

فإنالعلمطلبعلىوالحثوالتدبربالتفكرالعقلأمرمنخلوهاالىبالإضافةبذلكمملوءة

ولشرالط،العللفيوالنظر،والمسبباتالأسبابفيالبحثالىحينئذمجتاجلابهاالمعتقد

.هيذلكعلىالمترتبةوالنتيجةالتصور،ذلكعلىاعتقادهبنىمادامذلكعنغنىفيفهو

انحلوقات.سائرعنبهاوميزه،انحلوقلهذاالثهمنحهاالتيالعقليةالانسانلقدرةتعطيل

الايمان،مثلالمعقولبغيرالايمانوهو،للعقلآخرتعطيلفهناكذلك،الىوبالاضافة

(1)8-7/7

20/17/)2(متى

(3)9/28-03

(4)9/22
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أفىالسويللعقليمكنلامسألةوهذه،إالوقتنفسفيواحدهيالتي1"الثلاثة"سالأقانيم

يستسيغها.

منلأنهاالأمورهذهمثلفييناقشولاأعمىتسليمأبذلكيسفمأنالعقلعلىيجبكا

.إمعاقبتهتجبوزنديقكانرفهوذلكمجاولومن،يناقشهاأنل!نسانينبغيلاالتيالأسرار

الشيخعنهينقلهفيما""أنسليمالقديسقالكافيها!للعقللادخلمئحةالايمانانكما

فيذلكبعداتجهدثمنظر،بكونقلبكعلىيعرض!بماأولأتعتقد"أن"مجب:؟(عبده"مح!د

(أ.اعتقدتمافهـم

ينكرالوهيةو،اعتقادهميخالفشيءالىاجتهادهبهيؤديللذيالويلبهلالويلولكن

أنكر-الوهيةلأنه،بولونيافيجيورجيوداتافار--أحرقم0150عام"ففي-السلامعليه-المسيح

معأغلبهافيتتفق.لاالتيالأموربعضالعهدينفيوردفقد،ذلكالىوبالإضافة((المسيح

.التوراة.فيوردماذلكومنالعلميةالحقائق

العلم:منالقديمالعهدموقف-9

مابقدروعلميةتشريعيةض!اياالىيتطرقلمأنهيلاحظالقديمالعهدفيالمتأملإن

وردماذلك،ومنواضحةالمتناض!اتبعضهافيتظهرتارنحيةومعلوماتضصالىيتعرض

يديزلاوأنهالإنسانعمرالطوفانقبيلترر-وجلعزالثه-أنيذكرحيث،التكوينسفرفي

الأبد،الىالانسانفيروحيلايدين:الرب"فقال:التوراةتذكر،سنةينوعثرمائةعلى

وهو،اعتقادهمحبعل-وجلعز-الثهطبيعةتبينالتي،التثليثبعقيدةتمىماوهي(1)

عامةعندالاعتقادوهذاالقدمى!روحالثه،الابنالثه،الآبالثه،يةقاواقانيمثلاثةعنعبارة

النصوصحبالتمميديتملابروتتانت،ولهذاولاارثوذكس.،ولا،كاثوليكفيهلايختلفالمسيحيين

وتلمذوا،)فاذهبوا:ينوالعثصرالثامنالاصحاحفيقىانجيلفيوردحيث،ذلكبذكرالا،الانجيلية

.19"القدسوروحوالإبنالآبباعموعمدوهمالأممجمغ

62ص/والمدنيةالعلممعوالنصرانيةالاملام(2)

78ص-21/جالحضارةضةانظرللاستزادة(3)
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.\"سنةينوعشرماثةأيامهوتكونبشر،هويغانهلز

سنة948منعاشوا-السلام-عل!نوحأبناءأنالسفرنفسفيالمرءيلاحظذلكوبعد

ساملماكان،ساممواليد"هذه:"نوحبن"سامعمرعنوردماذلكومن،سنة600الى

مئةخمسأرفكشادولدمابعدساموعاشبسنتينالطوفانبعد-أرفكشاد-ولدسنةمئةابن

؟"سنة

مابقدرتعنينالاالتوراةفيتوجدالتيالقصصمنوغيرهاالتارمخيةالمتناضاتوهذه

،""التكوينسفرفيتوجدالضوصهذهومعظم،العلمتناقضالتيالنصوصذكريعينا

منوغيرها،انحلوقاتوسائروالنور،والظلمةوالماء،والأرضالسماء،لخلقيتعرضالذي

معطياتأكزوبينبي!نهاالتوفيقيمكنلا"بل،العلميةالحقائقمعتتفقلاالتيالأمور

(أ.العلم

نصهما،الخلقذلكومراحلالعالمخلقحول"))التكوينسفرفيوردماذلكومن

الغمروجهوعلى،وخاليةخربةالأرضوكانت،والأرضالسمواتالثهخلقالبدءيف)):

أنهالنوراللهورأىنور،فكاننور،ليكنالثهوقالالماء،وجهعليرفاللهوروحظلمة

وكانمساءوكانليلأ،والظلمةنهارأالنورالثهودعاووالظلمةالنوربينالثهوفصل،حسن

ه"4واحدأيومأصباح

المرحلةتمكفيالماءبوجودالقول"إن:قائلأالنصهذاعلى"بوكافييس"مورويعلق

ية.غازكتلةعنعبارةالكونكانالوقتذلكفيبأنهذلكيعللو6((غلط

6/3/ينلتكواسفر(1)

(2)11/01-11

13ص/بوكافييسمور/الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة(3)

.اتوراةفياللفظوردهكذا(4)

ه-1/1/ينسفرالتكو(5)

14ص/المقدسةالكبدرامة(6)
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والواقع،العقلمعتصطدمنصوصمنحولهاذكرمافإنوالنور،الظلمةلخلقبالنسبةاما

،الكونسننمعتصطدمالنصوصوهذه،والمسبباتالأسبابخلقوجل--عزالثهأنفعلوم

حولتدورالتيالأرضوجودبعد.إلايكونلاواليوم،اليومعنصراهماوالنهارالليلأنإذ

اليومفيالاأرضأتتشكللماليابسةفإنالتوراةنصوصوحسب،الشمسوحولنعسها

فكيف!راه!لاووالليل!والنورالظلمةالثهخلقأنبعد-التوراةترتيبحسبأي،\الثالث

-التوراةنصوص-حسب؟الشمستخلقأنوقبل؟الأرضلك!ثتتأنقبلوفهإرليليكون

بعد.فيماسيتضحكماالراجاليومفيخلقتأنهاإذ

ماحسبوعلى،*النجوممنتبعثفالأنواربعدويخلقلممصدرالنورفإنأخرىناحيةومن

جلدفيأنوارليهن:الله"وقالالرا.جاليومفيخلقتالنجومفإنالتكوينسفرفيورد

جلدفيأنوارأوتكون،وسنينوأياموأوقاتلآياتوتكونوالليلالنهاربينلتفصل،ءط!لا

النهارلحكمالأكبرالنور-،العظيمينينالنورالثهفعمل،كذلكوكان،الأرضعلىلتنيرالسماء

ولتحكم،الأرضعلىلتنيرءا!سلاجلدفيالثهوجعلها،والنجومالليللحكمالأصغروالنور

وكانمساءوكان،حسنأنهذلكاللهورأى،والظلمةالنوربينولتفصل،والليلالهارعلى

رابعأ"2يومأصباح

ومن،وتتنانملتئمروكيف،والأعشابالنبات!شأةكلنذلكبعدالنصرصتتحدثثم

بزرأيبزروبقلأعثهمبأالأرضلتنبتالله"وقال:نصهماالإصحاحنفسفيوردماذلك

الأرضفأخرجت،كذلكوكان،الأرضعلىفيهبزره،كجنسهثمرأيعملثمرذاوشجرأ

حسن،أنهذلكاللهورأى،كجنسهفيهبزرهثمرأيعملوشجرأكجشهبزرأيبزروبقلأعشبأ

ثالثأ(؟.يومأصباحوكانمساءوكان

الاءمختالمياهلتجتع:الئه"وقال:نصهماالتكوينسفرمنالاولالاصحاحفيوردحيث(1)

يومأصباح"وكان...ذلكوقتالاصحاحيذكرثم-9"ذلكوكاناليابسةولتظهر،واحدمكانالى

ثالثأ"31

02-1/14/ينسفرالتكو(2)

93-1/11/ينسفرالتكو(3)
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تلكفينباتيعالموجودبامكانيةأعوأ!ا))ا"قائلأأنصاهذاعلى((بوكاييس))موريعلقو

.2((بهالقولمطلفأور!ميمالافذأسكظهورالحصأقبا!بالبذرةبالتناسلجيداينتظماالفترة

نصها!5الاصحاءننس!نيبور1حيث،ذأككاووومى،الانساووخلقكلووأنصوصاتتحدثثم

وقاتاللهوباركهماخلقهما،وأنثىذ!سآ،خلقهأدتهصورةعلى،صورتهعلىالانسارواللهقل!)):

.3(أسادسأيومأصباوكا"...الأرفى!واملأواوأكثرواأثمروالهم

سالأهاوصكابارو-انحلوقاتلسائرةب!حخأبا"الأنسااخدهروترتيبسوو5-أسكذعلىالأمريقتصرولم

فيهخيهتالذقياليومحددوأأوو،المقدسةالكتبسيماالعبراشياتدراسةفينبغوا!7لذبعضمن

تصاهوكيا((أجتفوت))جو!الدحخورذكرماذأسكوصرو!فيرثاظهرلقيااحاعةاليوو،تالإنسا

الأئحياروواالتورادفيالمستافيضةأبحاثهنتيجةأوو،أ!برأنياتادراسةفيضجض!ووأشهرو!ووكمبردج

قبا4004!سنةأكتوبر23فيالأقدسلوثأ!ثاابقدردخلةررقدالانساوو)):أنحقيصهإفبهادت

3((الميلاد

؟((إالصباح!صاتاسعةاالصاعة))وكانتقائلأ:والساعةالزمنيةةس!لامحددايغكلميفتى

أ!تبتتاتكووووكيف!؟معلوماتها!دكقوراهذابنىأساسأقيعلىيعلمولا

ستد"أ-لحوأ-اساهذاقبا!قديمانحسا"عضعأءلىغتز!أف!اا-(())أنيولوجيةالدراسات

ف!ثااجاءماواعتبار،المقدسةأكتبافيالتتكيكافذلكيؤدب؟،الاخاطئةالمعلومات

.؟!الخرافيةالقصصضروبمنضربأ

أخهمحص!اخهمه!ؤاوو،القؤ!اةفيأنصوص!اترتيبحبعلى(؟)

الأكر!ااخورا،أ!خليم!ووايرهائنوراللهفعما!)):نصه!االاوتالاصحاح

((بعارايوماصبحنوكما...

.فجخصر42ص/ا!عدسةأكتبااسة1د(2)

1/72/يراتكواسفر(3)

.!ثأعساجااغرنافيأ!اث1!سا"(14

!/صوووايتيكسورويداندرو/لديروالعل!ال!وو(5)

183صرو/اسسابقامصدرا(6)

983

في!ثالراتاصوءفيياوو

أنهار-ااحعمصاخصسا"أب
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فيمفصلبشكلذلكوردحيث،الطوفانعنالتوراةنصوصتتحدثذلكوبعد

لكلالثهتدميرحولالرواياتوتدور،التكوينسفرمنوالثامنوالساجالسادسالاصحاح

وامرهسفينةببناء-اللامعليه-نوحأالئهأمرحيثالبشر،الفسادعمعندماالحيةانحلوقات

لهطمامالىبالإضافةاخرىوكائنات،اولادهوزوجات،واولادهزوجتهفيهايدخلان

جميعوتدمرالجبالقمبالماءحتىالأرضتغطى-السلام-عليهنوحيبحرانوبعد،وللكائنات

ةانحلوقات

اتفاقاستحالةتثبتالتارمخيةالمعطيات"ان:قاثلأالقصةهذهحول""بوكاييعلقو

الحديثة2"؟المعارفمعالروايةهذه

عليه-ابراهيمصرأنحيثذلك،خلافتثبتالتاريخيةالممارفبأن،ذلكويعلل

ثلاثةقبلحدثقدالطوفانكانفإذايبأ،تقرم.ق1700-1850بالسنوات-مجددالسلام

22أو21القرنفيوقعالطوفانفإن-التكوينسفربذلكيوحي-كاابراهيمعصرمنترون

""بوكايويستثهد،الأرض!منمختلفةنقاطفيحضاراتفيهظهرتالعصروذلك،م.ق

هيلمصربالنسبةالفترة0فهذه،المثال.سبيل:"علىفيقولاليهذهبماليؤكدتارمخيةبأمثلة

قبلالأولىالوسطىالفترةيختارهويببالتقروهذاق.م-21..-الوسطىالدولةتسبقالتي

كل!اية،لوحالثه"فقال:نصهماالادسالاصحاحفي،ينالتكوم!فرفيماوردذلكمن(1)

منفلكألنفسكاصنع،الارضمعمهلكهمائ!هما،منهمظلمأامتلأتالارضلان،اماصياتتقدبثر

فيماكلالاء،مختمنحياةروحفيهجدكللاهفكالأرضعلىالماءبطوفانآتانافا..خثب

كلومن،معكبنيكونساءوامرأئكوبنوكانتالفلكخدخل،معك.عهدياقيمولكن،يموتالارض

الطيورمن،وانثىذكرأتكون،معكلاستبقائهاالفلكالىتدخلكلمناثنينجسدذيكلمنحي

اليكتدخلكلمناثنينكابخام!فا.،الارضدباباتكلومنكاجناسها،البهاثمومنكاجناصا،

نوحضعلطعامأ،ولهالكفيكون،عندكواجممهيؤبهلطعامكلمنلنفسكشذوائتلاشبقائها،

22-؟3"الثهبهامرهماكلب!حح

لوقوعالترراةحددتهالذييخينكراقاربل،تارمخيةكحقيقةينكرالطوفانلم"بوكاييس"مس(2)

.الطوفان

35عى/المقدمةالكتدرامة(3)
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فيانقطاعيحدثلمأنهجيدأالمعروفومن،الثالثةأور--اعرةبابلوفي،عشرةالحاديةالأسرة

.9(،التوراةتقولكمابرمايةالبشريخمىاعداميحدثلموبالتاليالحضاراتهذه

هذهاننقبلانبدفلاموضوعييننكونأنناأر"وإذا:قائلأالروايةنصوصعليعقبثم

؟(،الحقيقةتعبيرتمثللاإليناوصلتالتيالنصوص

للعقليمكنلأمتناضةبرواياتوردتفإنها،التاريخيللواقعالروايةهذهمصادمةعنوضلأ

نوحا-أنذكر-كا-سفرالتكوينمنا!همادسالاصحاحفيوردفبينما،يستسيغهاانالسوي

فينجد9لهنين،جدذفيكلمنحي،كلمنسفينتهفيمعهكل-السلامعليه

:جاءومما،ازواجسبعةمعهحملالسلامعليه،نوحأانالسفر،نفسمنالساجالإصحاح

هذافيلديبارارأيتالاكلأني،الفلكالىبيتكوجمغانتادخل:لنوحالرب"وقال

((وأنثىذكرأسبعةسبعةمعكتأخذالطاهرةالهائمجميعمن،الجيل

الباثرةالأشياءمنبأكاالقاخنظرة،العلميةالمكث!فاتبمضالمطالدينرجالنظركما

الإنانعلىبالنفعتعودالمكشفاتتلككانتولوحتىبها،الأخذوعدمتركهامجبالتي

التخديراكتث!افلاقى"حيثولادتهاأثناءبالتخديرالمراةلمعالجةمقاوبغذلكومن

؟"الدينرجالقبلمنسديدةمقاومة

حيث،ايوراةفيعليهاسجلتالتيالعقوبةآلام!.هيخلصهاالولإدة9شاءالمرأةمخديرفيلأن

حبلكأتعابعثراتكثيرأ:للمراة"وقال:نصهماالتكوينسفرمنالثالثالاصحاحفيجاء

."أولادأتلدينلوجعبا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

45-53ص/السابقالمصدر

45ص/الابقالمصدر

04ص/والمدنيةالعلممعوالنصرانيةالاسلام/بتصرفانظر

3/16
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الاهتمامتستحقلاالتيالأشياءمناعتبروهحيث،الفلكلعلمنظرتهمأيضأذلكومن

يعأسرتزولأنبدلاالأرضأنمؤداهاالتوراةبهابشرتظاهرةحكةعلىاعتمادأالنظر،أو

ةجديدةوأرضجديدةسمواتتكونسوفوأنه

سوف.مادامتاالقديمةوالأرضالقديمةالسمواتدرسفيالمسإعناتإذنفلماذا

قولفيصورةبأجلىروع!ثلاهذاتجلىولقد،إجديدةوأرضجديدةبسمواتيعأسرتتبدلان

تتضمنككرةالسمواتكانتإذاأعرفأنفيلي.شأن"أي:"أوغسطين"2القديس

؟"؟الجانبينكلامنعليهامرتكزةتشرفأنهاأمالكونوسطفيمعلقةالأرض

ضوءانعكاسمنيستمددنورهالقرأنيقولمنكلعلىجديدةوحرباخرىحملةوقامت

عظيم،ضوءعنعبارةالقمرأنمنالتوراةفيجاءلماصربحةمخالفةالقولهذافيلان،الشصى

النور،العظيمينينالنورالثه"فعصل:نصهماسفرالتكوينمنالأولالاصحاحفيجاءحيث

4"الليللخكمالقمر-الاصغر-افيوالنورالنهار،لحكمالاكبر

خطيئةعنناتجوالقمر.بانهالشمسمنالمنبعثالضوءقلةالقديسينبعضعللكا

القرنفيالارثوذكسللفكررائداكبريدور(("ازالقديسكتهماذلكومن!الاولالان!ان

الأضواءقلتالخطيئةهذهعلىبناءوالأولىالان!انخطيئةمنذبأنهمعتقدأمضى"فقد:الساج

.القمر"هومنىص!ثلامنتنبعثكانتالتي

جديدةسمواتخالقهأنذا"لافي:نصهماإشعياءسفرمنوالهمتينالخاسىالاصحاحفيجاء(1)

-17،(خالقأئامافيالابدالىواب!هجواافرحوابل،عل"بالمخطرولاالاولمطتةليكرفلا،جديدةوأرضأ

الجديدةالسمواتانكا"لانه:نصهماوالستينال!ادسالاصحاحفيالفرنفسفيوجاء.18

.22"واسمكمنلكميثبتهكذا:الربيقول،اماميتثبتصاخاناالتيالجديدةوالارض

اقوىمنوكان،الم!يحيةعنبقوةدافع،الكنيسةآباءاعظممن")،اوغطينالقديى(2)

156عى/الثقافيةالموموعة/انظر،الكنيسةيختارفيتأثيرأالشخصيات

13س/وايت/والدينالعلمبين/تفصيلأانظر(3)

(4)61

33ص/والدينالعلمبينء5)
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اشعياءا.سفرمناستمدهابنصوصقولهيدعمانوحاول

-علفيهالان،الكنيسةرجالتيمنشديدةمحاربة(أنيكوس"كوبريةنظرلاقتكما

"نروماندوس"اللاهؤليكتبهماذلكومن،المقدسةالكتبفيجاءلمامخالفة-زعمهمحد

ثم2""كوبرنيكوسبلعنةم!هاصفحةأولبدأحيث""ارسطارخسسماهاالتيمقالتهفي

4((وانصاؤ-نيكوس-كوبريقاوميلالتنز"اناعلن

الكفرضروبمنضربوأنها"نيكوس"كوبرنظريةفسادعلىيبرهنأنأجلومن

،الارضوثباتوغروكاسم!شلاشروقعنتتحدثالتيالمقدسةالنصوصالىرجعوالالحاد،

فيوردماذلكومنالأبد،الىئابتةالارضان،فيهجاءالتوراةمننصالىاستندحيث

تحتيتبهالذيتعبهكلمنللانسا-نالفائدة"ما:الجامعةسفرمنالاولالاصحاح

تغربوالشمست!ثرقوالشمسالأبدالىظئمةوالارضيجيء،ودوريمضيدور،سم!ثلا

تشبرقمم(6حيثموضعهاالىوتسرع

نفسمنالخاصالاصحاحفيوردماذلكومن،التينالاصحاحاشياء-/مفر/تفصيلأانظر(1)

03(،اظلمقدوالنورالضيقظلامفهوذاالارضالىنظرفان"رف!لا

اللاثيهنالسياراتوبقيةالارضانبل،فيالاحولمنلاتدورالثسىان:يقولحيث(2)

الثسى.حوليدرن

حولتدورالاخرىوالكواكبالارضاناكتشفمناولوهو،عظيمفلكي/نيكوسكوبر(3)

284ص/الاشثينمعارفدائرة/انظر.م1543سنةومات؟م473سنةبولندهفيولد،الشص

37ص/والدينالعلمبين(،)

تثبيتأ.مثبتةالارضدعاثمان:تالوااللاهوتيينمنكثيرأانبلاللاهوتيهذاعلىالأمريقتصر:لم(5)

بين"قولواوالتسعينالادسالمزمورفيجاءماالىواستندوا،مكانهامنتتحولاوتتحركلنانهابحيث

01"تتزعزعفلا-الارضافي-الصكؤلةتثبتتايضأ،ملكقدالرب،الامم

بعدها.وما61ص/والدينالعلمبين/كتابانظرالموضوعهذاحولوللاستزادة

ه-3ئم6)
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كانت"لو:يقولتراه،العقلجهةمن،("كوبرنيكوسيةنظرفساديظهرانأجلومن

المشيدةالبناياتوان،الدوامعلىالثرقجهةمنهابأالهواءيستمرانمنبدفلاصحيحة

تستلزمعظيمةاندفاعبقوةالفضاءفيهائمةتطيرانينبغيكاننفسهاالارضبلالارضفوق

مخالبهميثبتوابانظهرهافوقيبقواانيستطيعواحتىالقططكمخالببمخالبالناسيتهيأان

."إالاجساممناليهتصلفيا

العالمبقاعمنعداهاماكلوان،الارضمركزفيتقعاورشليمبانالاعتقادسادكا

ينالكثيرانبل،الناساغلبعندمعتبرأالاعتقادهذاوظل،المقدسةالمدينةحفافعلىيقع

فيجاءماذلكومنالاعتقاد،ذلكحسبخرائطهمرسمواالجغرافيةالخراثطواضيمن

.خلالالذيوعكثيركثابه-وكانمنذفيل(،"يوحناالقديسالىالمنسوب،()،الشاحةكتاب

.الارضمركزفيتقعاورشليمانمن-الوسطىالقرون

الشدقالهكذا":نصهما""حزقيالضرفيجاءحيثالتوراةمنمصتمدالاعتقادوهذا

(أ.الاراضيوحواليهااقهاقدبوع!صلاوسطفياورشليمهذهالرب

مكانفيتكونانيمكنلااورشليم"انيعلن،،"جيرومالقديسجعلتالنصوصوهذه

؟(،الارضمركزفيتكنلمما

خطأوبينوالهم-اتضحتلو-فيماالعلميةالحقيقةيظهرواان،("الجغرافيونيستطيعوكيف

مصيرهم؟سيكونفاذا،المقدمةالنصوصفيوردما

الثسى،حولتدوروانها،الارضيةبكروقالمنكمصيرسيكونمصيرهمانشكلا

...الخ.الشمسمننورهيستمدالقمران:قالمنومصير

بل،المقدسةالنصوصتعاسضعلميةحقيقةاونظريةكلمحاربةعلىالأمريقتصرولم

.!المقدم!ةالكتبفيسندلهيذكرلمعلمكلمحاربةالىالامروصل

57-74ص/والدينالعلمبين(1)

5/5/صفرحزقيال(2)

144ص/والدينالعلمبين(3)
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الفكرةهذهلاقتفقد،االارضمنالمقابلةالجهةفييسكنوناناسوجودفكرةذلكومثال

!البقاعتلكفييعيشونر!ثبوجودتذكرلمالتوراةلأنوذلك،الكنيسةرجالقبلمنعنيفةبأحر

الاعتقادالىالميلبعضر!اانهمنالرغمعلىفإنهنيط!غوا،القديسذلكانكرواالذينومن

"بان:القولالىمستندأالآخر،الجانبعلىأناسوجودفكرةحاربانهالا،الارضيةبكرو

؟"كهذهسلالةمآأبناءمنتذكرلا،التوراة

والظواهر،وانحلوقاتالكونالىتطرقتالتيالمقدسةالنصوصانكيف،يتضحوهكذا

الحركةسيرامامالرئيسيةالعقبةبمثابةكانت،العلوممنذلكوغير،الفلكوعلم،الجغرافية

الكنيسة،رجالقبلمنشعواء،حربألاقتالعلميةالحقائقانوكيفاوروبا،فيالعلمية

المقدسة.الكتببهجاءتمامخالف-زعمهمحد-عللافها

معيتفقلابماقالوالانهم،الكنشةرجالقبلمنواضطهادهمالعلماء،لتعذيببالنسبةأما

باذنأوروبا-فيالعليةالحركة-سيرالقادمالفصلفيتفصيلهسيتممافهذا،التوراةنصوص

الله.

العلم:منالجديدالعهدموقف-2

النصوصمنأجطقليلعددعلىمختويانهارصر""كمامجدالائاجيلفيالمتأملان

المسيحمعجزاتحولتدور،النصوصفأغلب،-العلميةالحقائقاوياتالنظرالىتتطرقالتي

مننقدهامجكنلاالأمورهذهومثل،عهدهفيحدثتالتي،العاداتوخوارق-السلام-عليه

لمألوفخلافأوجل--عزاللهباذنتحدثالعاداتوخوارقالمعجزاتلان،العلميةالناحية

الواردةالنصوصمعظمانهو،النقدمحلولكن،الطيعيةوقوانينه،الكونولنواميسالبشر،

الىيحتاجلابها،المعتقدالثخمىمجعلمماالأمور،هذهمثلعنتتحدثالجديدالعهدفي

الامورمنذلكوغير،والعللوالمسبباتالاسبابفيوالبحثوالنظروالتأملوالتدبرالتفكير

والتائج.الحقائقالىالانسانتوصلالتي

العلم"منالجديدالعهد)،موقففيذلكتفجليتمسوف(1)

؟51ص/والدينالعلمبين(2)
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ينمالثمفاءدامما،معالجتهوكيفيةواعراضهالمرضاسبابدراسةللعقليمكنفكيف

والفلكيةالجغرافيةوالعلومالطبيعيةالظواهردراسةيمكنوكيف!؟الشخصايمانمقداربحسب

وجودبمقداربل؟الايمانيقطرعناليهالتوصليمكنشيءكلدامما،العلوممنذلكوغير

"فالحق:نصهما""متىانجيلمنعشرالساجالاصحاحفيجاءحيث!منهخردلحبة

الىهنامنانتقلالجبللهذاتقولونلكنتم،خردلحبةمثلايمانلكملوكان:لكماقول

؟"لديكمغير.ممكنشيءيكون!رفينتقلهناك

الىالعلماءيلهموجل--عزالثهانحيث،العلومتقدمفيكبيرأدورأللايمانانشكولا

:وجل--عزالثهقولبدليلوامجاثهمعلومهمفيويوفقهم،السبللهمويمهد،السوييقالطر

؟"شيء-لحيمبكلوالثهالثهيعلمكموالثهواتقوا..."

4"...يحتسبلاحيثمنويرزقهمخرجأ،لهيجعلالثهيتقومن...":تعالىوقوله

يدعوالذيبكتابهوالعملوجل--عزالثهبطاعةالمقرونذلك؟.هنابالايمانالمقصودولكن

الاعتقادعلىالقائمالايمابئوليس،والمسبباتالاسبابفيوالبحثوالتدبروالتأملالتفكرالى

فقط.والمعجزاتالعاداتبخوارق

فيبلالاناجيل،بينواضحينالتناقفوالتضاربنجدفانناذلك،الىوبالاضافة

-السلام-عليهالمسيحانفيهجاءحيث"يوحنا"انجيلفيوردماذلكومنالواحدالإنجيل

فشهادتيلنفسيأشهدكنتوان:لهموقاليسوع"أجاب،حقلنفسهشهادتهيذكران

(ا.أذهبأينوالىأتيتاينمناعلملأني،حق

العميانشفاءعلل!سلاماعليهالمسيحان(،"متىانجيلالتامعمنالاصحاحفيجاءحيث(1)

03-29اعينهما"فانفتحت،لكاليكنايمانبهامجسبقاثلأاعينهمالمس"جنئد،امجانهمبحسب

(2)02

282/البقرةهـرة(3)

3-2/الطلاق!رة(ع)

8/41الاصحاح(-5)
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حيث،ذلكبخلافيقولالاناجيل-زعمحدلك-رخآموضعفي-السم-عليهنجدهبينما

فشهادتي،لنفسياشهدكنت"ان.:نصهماالانجيلنفسمنالخاد!الاصحاحفيجاء

"ا.حقهيلييشهدهاالتيشهادتهانأعلموأناآخر،هولييشهدالذي،حقأليست

أهلبينلأصلحقدمتانيمخسبوالا:قالانهتناض!منالانجيلفيجاء"ومما

وبينوابنهالمرءبينلأفرققدمتانما،بينهمالمحارثةلألقى،لكنلصلاحهمآتلم،الأرض

بيته؟أهلالمؤاعداءيصيرحتىوامها،الابنة

ففي،الناسبينوأصلحخيرأوتزدادو!لتحيواقدمتاناقالآ:انهعنهأيضأالانجيلوفي

4"عليهمرحمةالثانيوفي،نقمةنفسهالمسيحجعلالاول

انجيلفييصل"نجينما-السلام-عليهالمشحنسبشجرةحولوالتناقضالاختلافوردكا

طبقة55الىيصللوقاانجيلفينجده-السلامعليه-ابراهيمالىيصلهحتىطبقة40الىمتى

؟"-السلأمعليه-ابراهيمالىيصلحتم،

عليه-المسيحنسبذكرنجدفبينما،ءا!سالاذكرفيالاختلافوردفقد،ذلكالىوبالاضافة

أخيم6بناليودبناليعازربنمتانبنيعقوببنيوسفالىينسببانه.متىانجيلفي-السلام

(1)31-23

بعدها.وما34/العاشرالاصحاحمتىانجيلفيالمعنىهذاانظر(2)

مخبواانوضيغبهي"هذه:نصهما""يوحناانجيلمنر!ثعالخامىالاصحاحفيجاءحيث!3)

احبافيانغ،احباثهلأجلنفسهاحديضعانهذامناعظمحبلأحدليس،اجبتكمكلبعضأبضكم

41-12"بهاوصيكممافعلتمان

/عنشامةعمد.د/تحقيقهـ/582سنةالمتوفىالخزرجيعبيدةلابي/والمسيحيةالاسلامبين(4)

187

229ص/الطهطاويعزتمحمدالمششار/والاسلامالنصرانية(5)

آخرلوقاانجيلوفيالاولالاصحاحفيمتىانجيلفيابراهيمالىالمسغنب/انظروللاستزادة

ا.لثالث.الاصحاح

اليعازرولدواليواليودولد"واخيم:نصهمامتىانجيلمنالاولالاصحاحفيجاءحيثا(6)

16-14،(يوسفولديعقوبويعقوبولدومتانقانولدواليعازر
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كايعقوبالىوليسهاليابنار،()،يوسفن!سبحيث،ذلكخلاف،،"لوقاانجيلفينجد

!(،ي!متى"انجبلفيورد

امأمييقفطاليقليتجعل،الاناجيلفيالواردة،الكثيرةالتناضاتهذهثكانشكولا

يمكنولا،السليمالمنطقتعارضالنصوصهذهمثللانبها،ثقتهالانسانويفقدحائرأ،

حيث،-العجمملوك"لاحدحدثماوهذاقبولها،عنضلأيستسيغها،.انالسويللعقل

عليهالمسيحبنسبيتعلقفيماخصبرصأالتناض!،فيهاولاحظ،عليهااطلععندباالاناجيلمجاب

؟"السلام

فهيجدأ-قليلة.بانهاذكرنا-والتيالعلممعطياتمعتتفقلاالتيللأخطاءبالنسبةاما

عندما.شاع،الارضمنالمقابلةالجهةيقطنونبشروجوفكرةلقبولالكنيسةرجالمعارضة

رومية،أهلالى""بولسرسالةفيوردنصالىذلكفيواستندوا،الارضيةبكروالقول

اقاصيوالى،.صوتهمخرجالارضجمغ"الى:نصهفاالعاشرالاصحدفيجاءحيث

(،فيصالمسكا!م

،الارضأهلالىذهب-السلام-عليهالمسيحان-الكنيسةرجالفهمحد-علىوفمخي

الجهةالى-السلام-عليهالمسيحوصولذكرالائاجيلفييردلمدابمومابلانجيل،ليبشرهم

!هناكيقطنوناناسىوجوعدممعناةكذا،انقابلة

داممابالانجيلالتبشير"بان:للناس(؟"أوغسطينالقديسصرح،الفهمهذاعلىوبناء

أثرالبشريةالسلالةمنهناكيكونانيمكنفلا،الارضمنالخاك!،المقابلةالمييصللم

4،(ام

32"هاليبن:"يرصفنصهمالوقاانجيلمناثالثالاصحاحفيجاءحيث(،).

180عى--.تصرفوالميحيةالاررمبين(2)

(3)81

152عى/وايت/.والدينللعلمبين(،،
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،للارضالمقابلةالجهةفيبشح!برجوديقولمنكل"الغزيبيوسكو))بروهاجمكما

وان،اليهمالمسيحيذهبانلوجب،اناسالارضفيالمقابلةالجهةعلىكان"اذاالىمستندأ

.\"ثانيةمرةخلاصهمسبيلفيصلبأيقضي

عشرالراجالقرنأوائلففي-بذلكيقولمنونقدمهاجمة-أي،ذلكعلىالامريقتصرولم

.بالقوةالأمورهذهمثليعالجوابانعليهمتقضيالضرورةانايطالصافيالكنيسةرجالرأى

التقيشمحكةيدمنكطبيبمشهورأوكانألبانو-بطرسيفلتلمم1316سنة))ففي

وغيره-الانتيبود؟مذهبمنروجماتلقاء،اليهيدهاتمتدانقبلمنالوفاةادركتهبانالا

العلم.مذاهبمن

جامعةاستاذيةمن،وعلمشهرةذافليهأوكان-سكولي-شيكوداطردم1327سنةوفي

.3(العلمحقاثقمنوغيره-الانتيبود-مذهبعلملانه-فلورنسا-فيحيأواحرق-كولؤليا-

يدتزاخرفسياراتهاك،انبمنظارهإكتشفلأنه))جابيليو(أضدعنيفةحملةقامتكما

في((اللاهبرتييوحنا))رؤياسفرفيجاءحيث،المقدسةانصوصذكرتهاالتيالسبعةعن

هذا،بعديكونانهوعتيدوما،كائنهووما،رايتما)فاكتب:نصهماالاولالاصحاح

ملائكةهيالكواكبالسبعة،المنابرالذهبيةوالسبعمجينيعلىرأيتالتي.الكواكبالسبمةص

.5(000الكنائسالسبع

153ص/الابقالمصدر(1)

المقابلة.الجهةفييقطنونالذينالبثر-بهميقصد(2)

156ص/السابقالصدر(3)

ياضياتالر!يبتدراشتغل،1564مةبيزابمدينةولدايطالي،الطبيمياتعالمجاليليهو/(4)

مما،الثمسحولالارضدورانعننيكوسكوبريةنظرفيهاايدرسالةنثرم0161سنةوفي،والفلك

593ص-2/جاطديثةالمعارفدائرة/انظر،م1642سنةتوفي،عليهالكنيسةرجالاثار

(5)19-02
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جاءلماومخالفطوالحاد،كفرالقولهذاانواعلنوا،الكنيسةءقيامةقامت!دهذالاجل

ذلكعلىوبرهأننا،سبعسياراتمناكزيوجدانيمكن"لاوقالوا:،المقدسةالكتفي

"ا.اللاهؤلي-يوحنا-يارؤسفرفيذيهرتالتيالمبعالمنابرتلكوجود

كان"واذافقالوا:"جاليلو"آراءلدحضأخرىادلةيذكرونالكنيسةرجالأخذثم

هذاغلىترتبعبثأ،شيءمنيخلقلاانتقتضيالثهحكةوكانت،اخرى.سياراتهناك

عنتناسلواقداهلهايكونانيمكنكيف،تساءلوهنا،مأهولةالسياراتتلكتكونان

وكيف؟نوحسفينةالىلهبوجودهممدينونهبمالذينبأصلهميرجعواانيمكنوكيف؟آدم

.2"؟عغكفرقدالانسانيالنوعمنقذالمسيحباننققد

بشروجوديعنيالارضغيراخرىسياراتوجودبانالكنيسةرجالافترضوهكذا

الكتبفيجاءماوبين،القولهذابينالتوفيقامكانيةعنيتساءلونأخذواثمبهايقطنون

مجمل!تيقأموالهذا،المقدسةالنصوصمعيتفقانيمكنلاالقولهذاانفاكتشمفوا،المقدسة

"جاليلو".علىالعنيفة

لاالتيالاشياءمنبانهاالقاخنظرة"الجغرافيا"علمالىالكنيسةرجالنظركما

بشرتكما،يبترموعدفيستفنىكلهاالارضلان،والبحث،والدراسة،الاهتمامتستحق

وجل--عزالدهبملكوتالاهتمامالىيدعوكان-السلام-عليهعيسىولان،الاناجيلبذلك

ما(())متىانجيلمنالراجالاصحاحفيجاءحيث-زعمهمحد-علىبالدنياالاهتمامرعدم

؟"الثهملكوتاقتربقدلأنه"توبوا:ئصه

هذهبمثلالاهتمامبعدممقنعأ،الكنيسةرجالأحد""ايوسبيوسمضىهذالأجل

ليسبانهقانعأكتبماكلفيتراهلهذااهلها،وهلاكالأرضفناءبقربلاعتقاده،العلوم

علميأ،صحيحةغيرنظرهوجهةمنلأنهالا،الارضبكرويةالقولفكرةينقضانشأئه.ت

خلفه!منفائدةلابائروعملخاض.دهجالأمورهذهمثلفيالتفكيرمجردلأنباور

95ص/وايت/.والدينالعلمبين(1)

56ص/ال!ابقالمصدر(2)

(3)71
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لأننالا،الأشياءهذهمثلفينفكرانمجبلأ"اننا:الباحثينالىكلامهموجهاقال!ذا

.\"سدىنتائجهئذهبعملانزدريلأننابل،!ا

د!وايت"بيهمومناوروبا،كتابمنكثيرونعللا.لذكر،الآنفةللاسبابتيجة

المنا!علىالكنيسةرجالوسيطرةلتسلطنتيجةكانوانهاوروبا،فيالعلوملأخرأسباب

"نظرةوفي،المقدسةالنصوصظاهرمخالفآراءيكتباويصرحعالمايومحاكمةاقعليمية

:يقولحيثوتزدهر،تتقدمالعلومفان،هيمنةأوسلطانللكنيسةيكونلاعندماانه-وايت-

القاعمحتففيفئة!رت،سلطانمنعليهمللكنيسةيكنلمالذينالرجالبين"ومن

والثالثعثرالثانيالقرنينففي،قيمةوأثمننزعةارقىمؤلفاتللوجودابرزت،والأزمان

قدرالملاحظاتهذهفيفكان،مصرالطبيييختارفيملاحظاته2"اللطيف"عبددؤنعشر

.؟(البحتالعلميالروحمنضئيلغير

رجالبهاتمسكوالتي-المقدسةالكتببهاجاءتالتي-النصوصهذهمئلانشكولا

وبينبينهمالشديدالنزاعالىالنهايةفيادت،العلوملكلالاساسيالمرجعواعتبروهاالكنيسة

اليها،توصلواالتيوالنتائجوابحاثهم،العلأء،وكشوفاتالعلممعطياتانحيثالعلماء،

تلكبهجاءتماوبيناليها،توصلواالتيالنتائجبينكثيرأتناضأهناكانلهمكشفت

العلماءيناصبونالكنيسةرجالجعلالذفيالخطير،الوضعنشأهذالأجل،المقدسةالنصوص

الالحادبطاجالعلموطبعوا،الكتهذهصحةفييشككونالعلماءأخذوبالمقابلالعداء،

بعدفيما-الله-باذنتوضيحهسيتمماوهذا(("العلمانيةظهورالىادىمما،واللادينية

وردتالتيالنصوصانوكيف،العلممنوالجديدالقديمالعهدينموقف،يتضحوهكذا

وازدهارها.العلومتقدمسبيلفيالكبرىالعقبةبمثابةكانتالعلمبشأن

حاويةبانهاالقاخنظرةالكتبتلكالمىتنظرالكنيسةكانتفقد،ذلكمنالرغموعل

129ص/وايت/والدينالعلمبين(1)

الجغرافيا،علمابرزهاشتىعلومفينجغواالذينالملمينعلأءاحد،البغدادياللطيفعبديقصد(2)

هـ.629سنةنوفي

232-231/صالابقالمصدر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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يأوان،هدايتهعنفضلأالدنيابمعارفالانسانتزودفهي،والمعرفةالعلومانواعكلعلى

كانرألما،صابيعتبريينالحوارورسائلالاسفارفيجاءتالتي،النصوصتلكلظاهرمخالفة

معاقبف.مجبوفلحدأ

والمعرفةالعلومانواعلكلالاوحدالمصدصان،الكضيسةرجالاعتبرفقد،ذلكعلىوعلاوة

القديسقولفييظهرالاعتقاد،هذامظاهرابرزولعل!المقدسةالكتبتلكفبترزد!هو

ضيثنقبلىانيمكنخا"لا:يقولحيث((سفرالتكوينعلى"تعليقاتكتابهفي(("اوغسطين

.\"المقدسةالكتبايدتهاذاالا

المقدسةالنصوصاعتبرحيثاوروبا،فيألأصلاحشتاءاحد"لؤلر،(قولفيوكذلك

.2"العلوملكلالاوحد"النع

منالكنيسةرجاللموقفبالنسبةاما،العلممنوالجديدالقديمالعهدينموقفهوهذا

مافهذااوروبا،فيالعلميةالحركةوسير،التعليميةالمناهجعلى2وسيطرتيالعلبم.والعلأء،

.القادمالفصلفيالثه--باذنبيانهسيتم

112ص/بقلساالمصدرا(1)

212ص/بقا!حلاالمصدر(2)

http://www.al-maktabeh.com
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الثانيالفصل

اوروبأفيائعئميةإطحرصكة!س

في

الوسطىالعصور

علىالطارئةالكنيسةانكيفألكنيسة--نشأة"الثاني"البابمقدمةمنإتضح...

العامةشئونفيتتدخلاخذتالتي،الدولةبمثابةاصبحتحتىتطورت.المسيحيةالديانة

لهااصبححضى،الدينيةشئونهاعنفضلأ،الدنيويةالثسئونفيتحكمتاغاوكيف،والخاصة

-عزاللهكطاعةيطاعكانالذي"البابا"رأسهموعل،الدينرجالفيممئلضخمسلطان

.إ-لجو

السلطةهذهولعل،يطاعانمجبيهينطقماوكل،المقدسةالنصوصبمئابةكانفكلامه

سببين:الىتمود""البابابهايتمتعكانالتي،المطلقة

عنه-السلام-عليهالمسيحالسيدانابهالذفي"))نرطرسالقدبررخليفةنفسهيعتبرالباباان-أ

"لمكوت"عاتغ))واعطيك:نصهماعتنرالسادسالاصحاحفي""متىانجيلفيجاءحيث

يكونالارفى!علتحله"ساوكل،السمواتفيبوطأمريكونالارضعلىتربطهمافكلالسموات

.\"السمواتفيمحلولأ

يكونالارضعلىتربطؤلهماكل:لكماقول"الحقعتنرالثامنالاصحاحفيوردكما

السكا"ء"2ؤئيمحلولأيكونالارضعلىتحلونهماوكلالسماءفيمربوطأ

ة!باشرةلهاطسيحتعيينمنمستمدةالمسيحييننظرفي(("البابافسلطةلهذا

الارضعلىممثلهطاعةلهذايجب،إالثلاثةالاقانيمأحد-السلام-عليهالمسيحداموما

امر.كيفما

(1)19

(2)18
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المقدسة،الكتببهامرتهمماعلىبناءعمياء،طاعةللرؤساءالناسعامةطاعة-ب

"ذكرهم:الثالثالاصحدفي""تيطساهلالى"الرسول"بولسرسالةفيجاءحيث

.ا"لمعلكلم!تعدينويكؤلوايطيعواووالسلاطينللرياساتيخضعواان

الشئونشملتحتىوسيطرتها،نفوذهاتبسطالكنيسةاخذتالمعتقد،هذاعلىوبناء

الث!ئون.منذلكوغيروالتعليمية،والماليةالسياسية

رايتاوربا-فيالعلميةالخركةسيرفيتتحكمكانت-التيالكنيسةنفوذمدىولبيان

التعليمية.سيطرتهامدىذلكبعدافصل.ثم،والمالعهالسياسيةسيطرتهاعنموجرةلمحةإعطاء

السياسية:سيطرتها-1

المنصبهذااستغلولقد،الارضفياللهممثلباعتبارهخطير،سلطان"للبابا"كان

باذنهإلاملكأيكونان9و،يحكماناحديستطيعفلا،والمسئولينالملوكجميعلسلطانهفأخضع

نفوذمدىلنايوضح"م1216-1198سنةالثالث"أنسنتالبابااعلنهماولعل،إورضاه

هوانماشعبهعلىاللهاقامهالذفيالبابا-يقصد-والخادم"ان:يقولحيثالبابا،وسيادة

وهوالبشر،وفوقالربدون،عبادهوبين،الثهلينقائمفهو،بطرسوخليفة،المسيحنائب

؟((دحامجكهلاولكن،الجميعمجكم

صاحبةهيالكنيسة"ان:"م108ء-1073سنةالساجيغورس"غرالبابااعلنكما

وامراءهاالارضملوكهيوتمد،مباشرةاللهمننفوذهاتستمدكله،العالمفيالسيادة

بالنفوذ"؟

يوليالذيفهو،العالمقبفذمركزلهالبابا"وان:فيقول"البابا"مركزمبينأيضيفثم

(1)1

148ص/الوسطىالعصوريختارمعالم(2)

137ص/السابقالمصدر(3)

http://www.al-maktabeh.com
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!((الاباطرةخلعفيالحقونه،ويخلعهمالاساقفة

؟"يسألونوهميفعلا!عئسأللاالذفيسيدهم"لأنه:فيقولالنفوذهذايعللو

والاباطرة:الملوكتعيينفيالبابانفوذمدىالآتييبينو

الامبراطورتوجانبعد"م1190-1152سنةالراج))هادريانالبابااعلن-أ

منحهامنحةهيانمايةالامبراطوروان،بتاجهلهمدينالامبراطوران،"بربورسيك"نردر

يك؟لفردرالبابا

البلادحكممن(ةالراج"هنرفيالامبراطورمجرمانم1076سنةالباباهنامرصدر-ب

مقرالىللسفراضطرلهذا،وزنولاقيمةالملكلهذايعدفلم،عليهغضبالبابالان-انجلترا-

منبالقرب(()"ايطالياشمالفي"كانوسا((قلعةبابعلىمستأذنا"ووقف،""بروماالمجالمجا

ثلاثةيديهبينالمثولواقى"المانيا"الىيقهطرفيوهونازلأ"))الباباكانحيث""بارما

لهالبابااذنيواخيرأالوبر،منلباسألابسأ،الاقدامحافي،الرأسعاريوهو،متواليةالمجام

؟((النقمةعنهورع،ذنبهلهوغفر،!المثول

لهايشهدلم،والاباطرةبلملبركالشديدوالاذلإلالبابا،قبلمنالمطلقةالسيطرةهذهولعل

يخ.التارفيمثيل

المالية:سيطرتما-2

نفوذهابسطتانهانجد،السياسيةالشئونفي،الكنيسةفيهمخكتالذيالوقتوفي

وتجبي،اموالهمعثريدفعواان،الناسعلتفرضفاخذت،الاموالجمعلتشملوسيطرتها،

137ص/لابقاالمصدر(2)137ص/بقلسااالمصدر(1)

145ص/السابقالمصدرتفصيلأانظر(3)

الثالث،هنركبالملكابنوهوم1106الىم1050بينماعاشانجلترا،ملوكاحد/الراجهنري(1)

انظر/الغفرانالبابامنحهحيث،("كانوماالىفرحل،عليهفغضب،الباباسخطللاساقفةتعييناتهئارت

الميرة.العربيةالموسوعةمن1907ص

041ص/الابقالمصدر(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،وفيرةامواللديهااجتمعتحضىالامور،منذلكوغير!الغفرانصكوكوتبيع،الضرائب

.والترفالبذخفيغارقينرجالهاواصبح

(("شارلمانبعدنرضةلو.دلاقانونانذلكالايراد،هذامصادراكبرالعشور،))وكانت

واعينأيعهارأوغلهامجموععشرتؤدىان،الدينرجالغيريمتلكهاالتيالاراضيجميععلى

(أ.الكنيسةالىنقدأ

منوحدهمولهم،الطقاتامجلىالكهنة"كان:قائلأذلك،في""شارلندناويز

منيضربونهكانواعاض!لأترنسا--يقصدالمملبهةارضرجمنيقربماالوشعةالاملاك

؟"السنةفيمليونأوعشرونوخمسةمئةومقدارهالعشر،يصمونهمماالحاصلاتعلىالمال

الضرائب.منمعفاةالكنيسةاملاككانتفقد،ذلكالىوبالاضافة

العلمية:الحركةوسير....الكنيسة-3

عقلأيعلىوحظرت،المقدسالكتابوتفسيرفهمحقلنفهاالبهيسةاحتجزت

المقدمة.الصرصاومناقثةتفيرالكهتوتيجهازهاخارج

والأفكارالآراءبعضتجولالناسعلىفرضتب!إ،المقدسر،،الكتابعلىالأمريقتصرول!

النصوص!بمثابةوجعل!ها-العقليةالعلوممنذلكوغيروالفلكبالجغرافياتتعلق-التيياتفىالنظر

.!وإلحادأكفرأنظرهافييقبربخلافهاقولأفيوأنتصحيحها!أومخالفتامجوزلاالتي:لمقدسة

-فياوربافيالتعليممستوىعنفكرةإجطاءأرىياتوالنظرالأفكارتلكذكروقبل

عليهم.شاهدخد،لتكونأنفسهمالمسيحيينالكتابعننقلتها-الوسطىا!صورا

باذن-البهيةلخطانحالفةالحركةظهور-الثالثالفصلفيالمسألةهذهعننتحدثسوف(1)

(2

(3)

86ص-16ج/الحضارةقصة

56ص/الحديثاقدنتاريخ

http://www.al-maktabeh.com
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-فيأوربافيالتعليممستوى"الإسلام"حضارةكتابهفي"جرونيباوم))جوستافيذكر

الااللاتينيالمسيحيالعالمفيالناساوساطيديبد!يكن)الم:فيقول-الوسطىالقرون

يولو"فهذا:فيقولالأمثلةبعضبايرادكلامهعلىيدللثم\((والدقةالضبطمنخالية"!لومات

ومخرصاتأكاذيبالعريىالرسولعنيوردعلمأ...عصرهأوسعقساوسةالقرطيجيوس

.2((ةبيج

:فيقو!،((الوسطىالعصورفيأوربايخ"تاركتابهفي((ر!ثيف"القضيةلنفسيتعرفىءكما

،والحواسوالقلبالروحسائل5با-أورفي-يقصدالبشريالعقلبحثالزهخيةالمرحلةهذهوفي"

حتىسؤالهتابعة5يستطعلم،ظواهرالطبيعةمنظاهرةفيأحدسألفإذاالطبيعةعداشيءوكل

العصور"2.تلكفيالعقيمةالعابرةاللقانةدلائلش5دليلأالسؤالبقيو،النهاية

ا.لخطىعدوم5التقدمظلولذا)):فيقولالعلومجادين5فيتقدمهخاككانإذاعمايضيفثم

كأ5رترفع،الغشومالمادةقوىكلالانسانسيطرةكأ5يدتزالتيوالكشوفالبحوثجادين5في

4((ملعااالخيرستوىآ5

أقدمخذ5هيحيثالخقلوسائل))بقيت:فيقول!كلاهعلىليدللالأهخلةببعضيستشهدثم

!يالرأو،أسرعبوسيلةوسرعتهالحصانتبدلأنالسن!تكأ5آلافثلاثةتححتطعولمالعصور،

؟((أخرىبقوةالشراعيةتسييرالسفنفيوقوتها

خانقة،قبرة،بيوتفيالأوربيينمعظم"وداش:فيقولةيعا!تجإلاالناحيةإلييتطرلهتثم

سثرةوالتغذيةبسوء،الأرضفيأعمارهموتبددت،ضيقةحدودفيوتجار"خبرا،ثموانحصرت

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

96ص/جاويدالعزيزعدترجمة/الاسلامحضارة

96ص/السابقالمصدر

464ص/رثيف.ا.ـه/(الوسطىلماخصورأاوربايختار

464ص/السابقالمصدر

464ص/الابقالمصدر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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!"والطواعينالأمراض

الدكتورةتقولكمافكانتالعصرذلك-فيالنتائجومعرفة،الحقيقةعنالبحثأما

الحقيقةعنالبحثهو"والضلال:تقولحيثالمقدسإممتابايقطرعن"هؤلكهيديغر"ز

.2"المقدسالكتابغيرفي

العصورخلالأوربافيالتعليممستوىعنموجزةلمحةتعطيناالمستشرقينبعضآراءهذه

لسلطةخاضعةكانتولكها،والمدارسالجامعاتبعضتوجدكانتأنهشكولا،الوسطى

ابلاهوت.علمعلىغالبأتدريسهافيوتقتصر،!لكنيسة

منرواقوكلالكلياتمنكلية"كلكانتحيثبهاخاصةمبانللجامعاتيكنولم

.؟(فيهاجتماعاتهالتعقدمعينأديرأأوكنيسةتستأذنللجامعةالتابعةالأروقة

خضوعهاايضأعليهيترتبالذفي،الماديةالناحيةمنللكنيسةالجامعاتخضوعيعنيوهذا

التعليمية.الناحيةمن

الجامعاتلسائركوذجأصارتالتيالجامعةوهي"يس))بارجامعةفإنالمثالسبيلوعلى

40فيهااللاهوتدراسةسادت،أورباغربشمالفي

وآراءلأفوررمخالفةأدنىفيهكانإذاالحقإظهارعلىيجرأونلاكانواالجامعةاساتذةانبل

وكان((الخا،صى"شارلعصرفيظهرالذفي"تيان"الأستاذفإنالمثالسبيلوعلى،الكنيسة

كلالفلكعلمفي((نيكوس)اكوبرآراءيعلنأنيستطعلمستاد"))أنجلوجامعةفيأستاذأ

وعقابه.محاكمتهيعنيوهذا،الكنيسةلتعاليممخالفةذلكفيلأن،بصحتهااعتقادهمنالرغم

بالعلمالخروجعدمبذلكيقصدو،السلميالعلممبادىءيلقنأنواجباتهأولمن))وكان

."المقدسالكضابعليهينصمانطاقعن

1)

2)

3)

،)

5)

464ص/السابقالمصدر

361عرا/الغربعلىتطعالعربشمس

462ص-1ج/رو!ثاع.د/الوسطىالعصوراوربا

212ص/فيشر/(الوسطىالعصورااورباتاريخ،/تفصيلأانظر

05-49ص/والدينالعلمبين
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محاضراتهفيلايستطعلم"يتنبرجو"فيأستاذأكانالذفي"يتيكوس"رالأستاذوكذلك

.""كوبرنيكوسيةنظريذجأننشرهاالتيمؤلفاتهفيولا

نأوكيفوأفكارهاالكنيسةلسلطةخاضعةكانتالجامعاتأنكيفيتضحوهكذا

خشيةالحقيقةاظهارعلىيتجرأونلاجعلهم،فكريوارهاب،عقليلكبتتعرضواأساتذتها

الكنيسة.قبلمنللعقابتعرضهم

التعليمية،سياسهاوترسم،عليهاتشرفالتيهيالكنيسةكانتفقد،للمدارسبالنسبةأما

سنة2والكتدرائيات1الاديرةفيبتعميمهاامرالتيالمدارسفثلألاهوتيبطاجالثقافةطبعمما

--شارلمانرعايةأن))علىالدينيةوالموسمور!الترانيمعلىيقتصرفيهاالتعليمكان""شاضلمانم789

رجالستوى5رفععلىالعم!وهي،مرسومةسياسةوراءهاتخفيأمرهاحقيقةفيكانتللتعيم

أخرىبعبارةو،أخرىناحيةمنجهاز-الحكمادارةفيالمتعلمينمنوالاستفادة،ناحيةمنالدين

.3((رثكألاوسياسيآدينيأكانالتعليررعايةمنشارلمانهدفأننقررأننستطيع

بمدرسةغالبآتعرفللتعليممختلفةومذاهبطرقظهرتعشرالساجالقرننهايةوفي

توجيهجدأ5علىتقومكانتالمدارسهذهوهعظم"المحبة"رسةوهول"لتقوىا))رسةوهول"لشفقةا))

40المسيحيةوللديانةدتهحيةمعرفةيكونأنيجبالتعليموأن،الدينيةبالأه!روالاهضمامالإعتخاء

ما-إلاارسول5لهنيكنلمحيث،الإمخطاطغادفيكانفقدالنساء،لتعليمبالنسبةأما

فقط.الدينيةرو،ألابعضو،الصلاةتلاوةالنساءتعلمالأديرةبعضوكانتندر

المدنفيقليلةمدارسإلاللنساء--أفييكن))ولم:((البستاني))بطرسيقولذلكوفي

التطريزصناعةوتعاطيصلواتهنتلاوةإلايتعقفنالراهباتتكنولم،القراءةلتعليمالكبيرة

؟"الأديرةاعمالمنوغيرها

الدين.لخدمةحياتهمكرسواالذيناوالرهبانالراهباتلسكنىمعدمبنىهو:الدير(1)

اسقف.يرعاهاكنيسة:كاتدراثه(2)

16ص-2ج/عاشور.د/الوسطىالعصوراوربا(3)

162عى-6/جالبتانيبطرس/المعارفداثرة/انظرللاستزادة(4)

162ص-6ج/السابقالمصدر(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لسلطةتاه!أخضوعأخضعت-الوسطىالعصور-خلالباأورفيالعلممراكزأنيتضحوهكذا

الكنيسةلموقفبالنسبةأما،الدينيةالعلومعلىاقتصرتتؤديهاكانتالتيالرسالةوان،الكنيسة

أنواعكلعلىيةحاوالمقدسةالكتبأنرأتالكنيسةبأن)يهرأنفسبقالعقليةالعلوممن

النصوصتلكبهجاءتلماخلافأتأتينتيجةأوقولأفيوأنللمعرفةالأوحدالمصدروأنها!العلوم

والحادأ.كفرأيعتبرالمقدسة

بعضذكرهاوالتي،العامةبينانتشرتالتيالأقوالبعضانبل.،هذاعلىالأمريقتصرولم

وهذهمخالفها!وعدمبهاالاعتقادمجب!.التيالمقدسةالنصوصبمثابةأصبحتالكنيسةرجال

مل:العقليةالعلومببعضمايتعلقمنهاالأقوال

الجغرافيا:علم-1

ونجح،الكونعنكاملأنظامأ((إنديكوبليوستيس"قوزماسواسمه،الرهبانأحدوضع

أربعةبهمخيطمنبسطمعينعنعباصةبأنها:الأرضعنقالهومما،بآرائهالكنيسةيلزمأنفي

لعمائةالم-الأرض-معينيبلغو":فقالالأرضمساحةحددبلذلكعلىالأمريقتصرولمبحارإ،

؟((إعرضأيومومائتيطولأ،سفرأيوم

جدرانتقومالخارجيةالأربعةالبحارهذهحدود:"وفيفقالالسماءوضعلكيفيةبالنسبةأما

ية،السماوالقبةتلكفوقهامنوتحملالكبير،البضاءذلككلتحوفي،الحجمهاثلةالقدر،عظيمة

؟"الإلتصاقصفةفيهابمادةالجدرانأعلىإلىأطرافهاثبتتوقد

عظيم،جبليقعالشماليالأرضطرفمجند"إن:فيقولالشمسغروبظاهرةيعللثم

4"إالليلأثناءمقرالشمسيكونخلفه

1)

2)

3)

4)

العلم.منةي!لاموقف/الثانيالابتقدمةانظر

932ص/والدينالعلمبين

؟32ص/السابقالمصدر

135عى/الابقالمصدر
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لممنكلوان،مخالفتهامجوزلاالتي!المقدسةا،لنصوصبمثابةهذهآراءه"))قوزماسواعتبر

والأنبياءموسىليس"انه:قالحيث،إعليهسينزلوجل--عزالثهغضبفإنبهايؤمن

الآخراليومنجياللهوأن،حقمذهبهفيماأنعلىمتفقونأيضأيونوالحوارالملائكةبلوحدهم

.؟((فيهيتشككأوبهئسفملممنكلعلىغضبهينزلسوف

كثيرأانبل،!قلبهعلىانزلمقدسوحيأنهاعلىيحي!ملاالعالمفيقؤرماسآراءوقبلت

الوسطى.القروننهايةحتىيأساربهاالإعتقادوظلياتهنظرشرحفيتوسعواالكنيسةرجالمن

صورةفيالجغرافيةالخرائطعلىرمورهاظهرتفقدهبوكاوكيعه،ياحالرلطبيعةبالنسبةأما

20أورشليماتجاهفيترسلهاالوجناتمنتفخةالحجمعظيمةأدمغة

رجالبعضحددحيثلجهنممواجههانتيجةالغروبعندالثمساحمرارعللواأنهمكما

مسافةوعلى،الأطلنطيالمحيطعرضتقع)،انها:!الجهنمموقع""دانتيم!بومنالكنيسة

؟"باأورع!اطىءمنمعروفةغير

بصبغةوصبغوهاالجغرافياعلمفيالكنيسةرجالادخله!التيوالآراءالأفكاربعضهيهذه

وكقرواعها،الخروجمجؤرولا،بهاالاعقاديجبالتيوأصولهالدينتعاليممنواعتبروهادينية

بها.يدنلممنكل

:البيولوجيا(،"الأحياءعلم-2

نأيرىفبعضهمونثصأتها،انحلوقاتتناسلحولياتونظرآراءالكنيسةلرجالكان

تحللنتيجةتوالدالحيواناتبعضأنيرىالآخروالبعض،والطينالطميمننشأانحلوقاتبعفى

الآراء.منذلكغيرالى...!الحيواناتبعضلحوم

(1)

(2)

(3)

135ص/الابقالمصدر

147ص/السابقالمصدرانظرللاستزادة

139ص/السابقالمصدر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأولالاصحاحفيجاءحيث،المقدسةالكتبفيوردماإلىالآراءتلكبعضتعودوربما

الثهحلق...حيةنفسذاتزحافاتالمياهلتفض:الثه:"وقالنصهماالتكوينسفرمن

طائروكل،كأجناسهاالمياهبهافاضتالتيالدبابة،الحيةالأنفسذواتوكل،العظامالتنانين

"ا.كجنسهجناحذفي

بهائم،كجنسهاحيةأنفسذواتالأرضلتخرج:الثه"وقال:الاصحاحنفسفيوردكما

؟"كأجناسهاأرضووحوشودنجابات

نشأةعنيتحدثالميلاديالراجاقرنافيعاشوالذفيالكبير""باسيلالقديسفهذا

والطينالطصيمنوأنه،انتاجيةبقوةالمياهخصت"قد:فيقولوالبوضوالهوامالضفادج

.؟(والبعوضوالهوامالضفادعنثأتاللازب

بقوةالثهخصهاقدمامواد-ان:قالحيث""أوغسطينالقديسالرأفيهذاتبنىكذلك

.والنباتالحيواناتمنخاصةصورأتوجدأنتستطيع

وسجل،الخلقبقضيةاهتم"الأشبيلييدور"ايزاسمهقديسظهرللميلادالساجالقرنوفي

:سماهالذفيمؤلفهفي-"أوغسطين"و4""باسيلالقديسبآراءفيهااستعان-والتيأفكاره

عنقالهومما،تخلقوكيفالحيواناتبعضلنشأةفيهتعرضالكبير(،نجيذف"الأنسي!ا

،الحصانلحممنوالخنافس،المنحلالثورلحممنمجدثاغاالنحل"ان:انحلوقاتبعض

(ا.السراطينمنوالعقارب،البغالمنوالجراد

وخصاثمى،الطيعةحقيقةفيالعلملطلابالأساسيالمرجعظلالكتابهذاأنوالجيب

يلة.طولأجيالالحيوانات

265ص/والدينالعلمبين(3)

علالقائمالرهانيالنظامالهثأ،الصغرىاصيافيولد،مسيحيقديسبالكبير،يعرفو،باسيل(4)

140ص/بيةالرالموسوعة/انظر.م379-+.بينماعاش،والصلاةوالعملالجماعةالحياة

268عى/ال!ابقالمصدر؟5)
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بهتقوموما،انحلوقاتبعضوصفالىالكنيسةرجاكتطرقبل،ذلكعلالأمريقتصرولم

خصائصافل""تلالمسمىكتابهفييصفاقفتيشمحكةعضوفهذا"ئيدر"،أفعالمن

حجمفييصيرحتىينمووانه،ترونأله"ان:))أثيوبيا"نملعنقالهومما،انحلوقاتبعض

.\"إالكلب

الماء.تردأنقبلبعيدأسمهاتلقيبأنها:الثعابينعن*وقالوا

.!آثارهذنبهيمحوبطرففإنهبمطاردتهيقوممنيضلللكيبأنه،السبععنقالوهومما

سماهالذيكتابهفيلوميو(("بارثووطباعهاالحيواناتخصائصالىتطرقمناكزولعل

قالهومما،أفعالمنبهتقوموما،الحيواناتبعضخصائصفيهذكرحيثالأشياء")،خصائص

.إيأكلهثم!عليهيبكيثم،يقتلهفإنهالمياهنافة.علىالإنسانعلعزإذابأنهاقساحعن

فإنالماء،دخلوإذاالهواء!فيحركالجوفييطيرو،الأفاعيأعظمبأنهالتنينعنقالهومما

؟الأوصافمنذلكغيرالى...يطغىويهيجالبحر

نتيجة،الضارةالحيواناتوجودسببالكنيسةرجالبعضعللفقدذكر،ماالىوبالاضافة

:فقال"الجمل"سماهالذيكتابهفي"لومباردبطرس))ذلكذكرحيث،الإنسانلأخطاء

علىولتحضه،إرذائلهعلىوتعاقبه،الإنسانلتزعج،مؤذيةمضرةالحيواناتاصبحت"انما

أنقلبت،المعصيةوقعتأنفلما،مؤذيةغيرالعجماواتخلقتلقد،نفسهفيوتكلهاالفضيلة

الضرر"آ.أبلغمضرة

كلوتعاقبوتحاكمالناسعلىتفرضهاالكنيسةكانتالتيياتوالنظرالأفكار،هيهذه

أدخلتبل،الأحياءوعلمالجغرافياعلمعلىالأمريقتصرولم،وبطلانهايفهازيبينأويخالفهامن

ذلك:ومنأخركطعلومفيآراءهاالكنيسة

032عى/بقلاالمصدرا،(19

بعدها.وما227عى/الابقالمصدرانظرللاعبتزادة1(2)

216ص/الابقالمصدر،3)
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الطي:3-علم

قسموكان،والسذاجةالبساطةغايةفي-الوقتذلكفي-اوربافيالطبكانحيث

"فيشر"يقولذلكوفي،الدينيةبالتعاويذممتزجةبدائيةبطرقالمهنةتلكيمارسونالرهبانمن

الطبهذامننسخرانعليناالسهل"ومن:"!الوسطىالعصور...اوربايخ"تاركتابهفي

يحالتشربعلممعرفةأدنقمنلخلوهضهزأوأناوربا-فييقصد-والوسطىالعصورعرفتهالذي

!"بالتنجيماختلاطهعنفضلأ

تلكفيوالراهباتالرهباناشتغالتعارضالكنيسةأخذتفقد،ذلكمنالرغموعلى

.إالروحيةللقضايايتفرغوالكيوذلك،المهنة

وحشية،بصورةالبشربقيةعنالمرضىبعزلتقوم-الكنيسة-كانتفقد،ذلكعلىوعلاوة

،القداسذلك،الكنيسةقبلمنقداسأيمنح،الجذامبداءيضالمركانفقد،المثالسبيلرعلى

يقذفهو،البهنيسةفسحةفيحفرةالىيضالمربموجبهيذهب:""هؤلكةالدكتورةتقولكما

؟البرصلمرضمخصصةنائيةبقاعالىينفىثم،مراتثلاثبالترابإنكاهن

حيث-الطاعونمرضانتشماراسبابم1348سنة""مونبيليهجامعةاساتذةاحدعللكما

.إيضالمرنظرعنناتجبأنهفاحثصأ-انتشارأالسنةتلكفيانتشر

عليهاخرقةوضعأوعينيهاغماضيضالمرمنيطلباأن،الكاهنأوالطبيبنصحفقد"لهذا

"آ.!معاينتهالىيعمدأنقبل

اوربافيالطبمشوىمعرفةالمطيتوصلأنالانسانيستطيع،ياتوالنظرالأفكاربهذه

والسذاجة.والتأخرالانحطاطغايةفيكانأنهوكيفالعصور،تلكخلال

)9(ص.؟2

274عى/الغربعلىت!طعالعربثسى/انظرللاصتزادة(2)

274عى/السابقالمص!ر؟3)
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ياضة:الرعلم-،

غايةتسيرفيوالفلكوالهندسةالحسابدراسةكانتفقد،ياضيةالرالعلوممجالفيأما

أوائلجتىبدائيةاستمرتالدراساتهذه"ولكن:)،عاشور"الدكتوريقولذلكوفي،البداوة

عث!ر"ا.الثانيالقرن

.كانتالتيالقديمةالرومانيةبالأرقاميحسبونوكانوا،بداثيةيقةبطريتمكانالحسابفثلأ

يتركانحيث،للغايةبد-ائيةبصورةيتمالحسابكانفقدذكرماالىوبالإضافة؟الجملبمثابة

الدكت!!:تقولذلكوفي،الخاناتفيالأرقامتوضعثم،الألواحعلىطوليةخطوطرسميقةبطر

.المعدنأوالزجاجأوالحجرمنصغيرةقطعأيضعونكانواالخاناتهذه"وفي:""هؤلكه

.؟(والطرحالجمععمليآتيجرواأناستطاعواوبواسطها

الفلك:علم-5

والجديدالقديمالعهدين-موقفالأولالفصلإكأفيوأنفسقالفلكلعلمبالنشةأما

كانلها،مخالفأجاءقولوكل،المقدسةالنصليصفيوردبماقيدتهالكنيسةبان-العلممن

وغاليلولكوبرنيكوسحدثماوهذا،للعقابصاحبهتعرض

دحضاليتهدفالفلكعلمفيالآراءبعضالعلمطلابعلىتفرضأخذتالكنيسةانبل

الكاهنبهقامماذلكومن،المقدسةلنصوصمناصةأنهاوبيان"نيكوس"كوبرآراء

الموسويالأصلالى"الرجوعسماهالفلكعلمفيمختصرأالعلملطلابوضعحيث،،("!سل

."الكوناصلفي

155ص-2/جالوسطىالصوراوربا(1)

منهاليكونوابعضها،بجواريرصونها،معينةلأرقاممعينةاثكالأحددواقدالرومانكانحيث(2)

انظرالاصتزادةتاراواذا***6ءححءع8،أهكذايكعبؤلهكانوا3952*.ددبلافثلأاعدادأ،

بعدها.وما70عىأ/العربشعس/

.82ص/الغربعلتسطعالعربثمس(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الكبمباء.:6-علم

مننصيبأاوتواالذينبعضعلىعيفةبحملةتقومالكنيسةكانتفقدالكيمياء،علماما

يتوصلأنبتحليلهاستطاعلأنه،الكنيسةقبلمنعنيفةحملةواجه""لينيوسفهذافيهإ،العلم

!"فيهينياتالجومننوعتكاثرالىراجعالمياهاحمراران":قالهومما،احمرازالمياهسببلمعرفة

الخوارقمنخارقةبأنهاالظاهرةهذهوأولوابالبداء،جاهروهبتعليلهالكنيسةرجالعلمولما

"لينيوس"اضطرالكنيسةبهاقامتالتيالعداءلحملةونتيجةالثهغضبعندىف!حت!الربانية

هذاازاءبثيءيصارحأنالصعبمن"انهكاتبوهالذينلأحدوذكر،رأيهعنالترا-جعالى

الأمر"2

والآراءالأفكاربمضوتبني،العقليةالأمررفيالكني!ةرجالتدخلعلىالأمريقتصرولم

وصلبللها،السويالعقلتقبلعدمعنصلأ،العلممعطياتمعأغلبها--فيتتفقلاالتي

.!رهمافكااوآراءهمتخالفآراءموافكارأيتبنىمنكلوتعذيبةمك،احمالىالأمر

العلم.رجالمنالكنيسةموقف

امجاثهم،نتيجةاستطاعواوالمعرفةالعلممننصيبأاؤلواالذينالعلأءبعضاوربافيظهر

الجغرافيةياتالنظرتلكخصوصأ،العلوممنكثيرفيالكنيسةآراءبطلانيبينوا-أنواكتشافاتهم

ألكنيسة.تبنتهاالتيوالفلكية

واستحلواوكفروهم،،عليهموثيئ!مةرجالهاوقام،لذلكالبهيسةقيامةفقامت

لمحاكمتهم.التقتيشمحاكموانشأوا،دماءهم

"منعامأعشرثمانيةعلىيدتزلامدةفياتفتيشمحكةحكتفقد،المثالسبيلوعلى

شخصأينوعثروماثتينألافعشرة:(،عبدهمحمدالشيخيقولكا-على1499-1481سنة

277ص/والدينالعلمبين(1)

278ص/السابقالمصدر(2!
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سبعةوعلىفثشقوا،،بالشنقوستينوثمانماثةألالهتشةوعلىفاحرقوا،احياءوهممجرقوابأن

قفذت!،مختلفةبعقوباتشخصأينوعشروثلاثةالفأوتسعين

محكةأرشفاتفيالحريةبمطلقالبحثلهاتغالذي""لورنتيالمؤرخيقولذنكوفي

الىقدمتتدوحدهاالمحكةان":"يلالطو"توفيقالدكتورعنهينقلهفيما-أسبانيافيالتفتيش

تليأخرىعقوباتألفأوتسعينمائتينمنأكزوأصلت،نفسألفثينوثلاواحدمنأصالنار

فني-الأسبانيةتالمحكةهذهفروعمجياتهمأودتالذينيشمللاالرقموهذا،صرام!هافيالاعدام

وأوران،وسردينيا،وصقلية،بيةالغرالهندوجزر،وترطاجنة،الجنوبيةيكابأمرو!ا-مكشكو

؟"!ومالطة

الكنيسة:رجالأيديعلىمحاكمتهمتمتالذينينالمفكربعضنذكرالمثالسبيلوعلى

آ-غاليليو:

البحثطريقعنانيهاتوصل-الفلكعلمفيخصوعأونظرياتآراءلهكانفقد

أخرىسياراتهناكوأن،الشمستدورحولالأرضأنومنها،الكنيسةآراءتخالف-والتجربة

نظرئنكانتالتيالآراءمنذلكو-ليرةالمقدسهالكتبفيذكرتالتيالسبعةعنتزيد

.إالمقدسالكتابفيوردلماالصرمجةلمعارضهاوالالحاد!الكفربمثابةالكنيسة

مكحل!ردصو""رومافياتفتيشمحكةأمامووقفم1615سنةالعالمهذاعوقبفقدلهذا

وهويعلنأنعلىاخيرأواقسر،آراثهعنالتراجعالىاضطرهمما،شديدأعذابأعذبوهناكبجنه

منالشعينوفيغاليليو،"انا:الآتيالإعتراف"الثامنبانارالبابا"امامركبتيهعلجاث

الآنالمسهالذي،المقدسالكتابوأمامي،ومحضورخامتك،ركبتيعلىجاثسجين،عمري

(أ.تدور!الأرضبأنالاعتقادوهرطقةالقولواحتقرخطأالعنبل،اشاجلاأنيأعلنبيدي

63ص/والمدنيةالعلمبينوالنصرانيةالاسلام/انظرللاعشزادة(1)

97عى/ةيحي!ملاوالاسلامفيالدفيالاضطهادص(2)

08-79ص/والدينالعلمبين(3)
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ب-كوبرنيكوس:

ذلكمنالرغموعلى،لهالموتبتداركإلاالكنيسةتجضةمنيفلتفلمكوبرنيكوساما

الكنيسة؟نباععلىوحرم،واحرقت،ك!بهوصودرتالقبر!فيوهوتلاحقهاللعنةكانتضد

عليها.الاطلاع

لهوكان"،)بافوناسمهالطبيعييخبالتاراشتغلرجلظهرر!ثعالخاسىالقرنوفي-ج

الكنيسةقبلمنعنيفةحملةواجه!دلهذا،الكنيسةآراءمخالف،بالطبيعةتتعلقوابحاثآراء

اعتذارهفيجاءومماالناسعلىاعتذارهينشروانعلنأيعتذروان،عهايتراجعأنامامهااضطر

بهجاءماكلعنوجملة،الأرضينبتكوخاصأكتابيفيجاءماكلعناقلاعي"اعلن:

\"موسىلقصةمخالفأ

هذالأن،الكنيسةقبلمنعوقبفقد،الجاذبيةبقانونالقولتبنىوالذي؟،"نيؤلناما-د

.إماديةقوىالى-وجلعز-الثهالتاثيرمنقوةانتزاع-نظرالكيسةوجهة-منمعناهالقول

انحالفة،العلميةالحقائقبعضلتقريرهدانوبرونو،()،جيورالكني!ةطاردتكاهـ-

رومافيالتفتيشمحاكمسجونفيوالقي""البندقيةمدينةفيعليطوقبضالكنيسةيات"لنظر

حيأ،أحرقتهحيثبربريبعملقامتبل،العذاببهذاالبهيسةتيهفولم،أعوامستةلمدة

.إياخالرمعالترابيةبقاياهيتوذر

جرتفقد،والهمجيةالقسوةغايةفيكان،الكنيسةبهتقومكانتالذيالتعذيبانمع

يتيحبأنهذلكيبررونالكنيسةرجالوكان،بناربطيئة-بذلكعليهحكم-منيحرقبأنالعادة

.إثوبتهفيهايعلنأنيستطيع،الوقتمنفسحةللمغ

فيجاءحيث،المقدسالكتابفيوردماالىهذهاحكامهافياستندتالكنيسةولعل

279ص/ل!ابىالمصدرا(1)

قانونلاكتثافهاسمهخلد،بانجتراالطيعةعلماءاشهرمنوكان،وفلكييافير،نيؤلنامحاق(2)

4-45عى-؟.ج/ينالعث!رالقرنمعارفداثرةانظر/،الجاذبية
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بك،تسترهولالهترقولاعليهعينكتشفقكولا...":التثنيةمفرمنعشرالثالثالأصحاح

.1(،يموتحقبا!ارةترجمهاخيرا،الشعبجميعأيديثم،لقتلهاولأعليهتكونيدك،تقتلهخلأ

فتن،يثبتلااحدكان"ان:"يوحنا(،انجيلمنعشرالخامسالاصحاحفيجاءكما

(أ.فيحترقالنارفيويطرحونهومجمعؤده،فيجفكالغصننجارجأيطرح

العلأءازاء،الكنيسةبهاتقومكانتالتييةالبربروالاعمالالتعسفيةالاحكاملهذهوتيجة

ذلكلانبها\،التفوهعنلجزهماصحابهاصدورفيوبقيت،العليةالحقائقمنكثير،اختفى

.!الأحكاماضعفوذلك،الحياةمدىالسجناوالحرقاوالموتمعناه

لم"انجلوستاد"جامعةفييدرسوكان،الفلكعلمفيمعلمأكانوالذي""آبيانفهذا

هذهأمامصامتأوبقي،بصحتهااعتقادهمنالرغمعل"نيكوس"كوبرآراءيؤيدانيستطع

الحقائق.

آراءعنيدافعكانأنهإلاكوبرنيكوسآراءبصحةاقتناعهمنالرغمفعلىينولد"ر"وهذا

.3للطلابيلقنهاوالفاسدةالكنيسة

ببعضاقتناعهمنالرغمفعلى"يتنبرج"وفياستاذأكانوالذي""رييكوسوكذلك

الكنيسة.رجالمعالإصطدامةي!صخبهاالتفوهأويحالتصريستطعلمأنهإلا،العلميةالحقائق

يلغزكان،المعرفةالىالوصولأجلمنالتجريبيالمنهجتبنىالذي،("ديكارتوكذلك

بطش(.لكخوفأبهاالمصارحةعلىمجرؤأن،يرمننفسهثنايافيجائلأأكثرهاتركبل،لغزأأفكاره

الكنيسة.

منالبهسةتعسفيقاسونكانوافقد،العلملطلاببالنسبةأمادلعلأء،بالنسبةهذا

القولتقبلولاالعلببة!ياكاونظرآراءهاعليهمتفرضالكنيسةكانتحيث،العلميةالناحية

العلم،معطياتمعتتفقلاتفرضها-كانت-التيياتوالنظرالآراءتلكولوكانتحتىبسواها

.السويالعقليستسيغهاولا

(1)10-8

(2)6

بعدها.وما54ص/والدينالعلمبين/انظرللاشزادة(3)
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علالكنيسةانفاقمنفبدلأ،الماديةالناحيةمنيقاسونكانوا،يةالفكرالمقاساةوبحانب

نفقاتهميسددوالكي!التسولاجلمنرسميةتراخيصبعضهممنحتانهانجد،الطلاب

اوربافيالجامعاتطلاببعضالفقردفع"قد:عاشورالدكتوريقولذلك-وفي،الدراسية

صندوقفييجمعؤلهماحصيلةتوضعانعلىمعينةاوقاتفيبانتظامالتسولباشرةالىالوصطى

امينيمنحهابالتسولرسميةالعصورتراخيصتلكفيوجدتلقدبل،جميعأعليهممنهينفقعام

!"الجامعيةحياتهمنفقاتسدمنيتمكنواحتىالفقراءللطلبةالجامعةمديرأوالكاتدراثية

اورباجامعاتأنحيث،والمكتباتالكتبيفتقدونالطلابكانفقدذلكالىوبالإضافة

"همفريأنشأهاالتيتلكهيجامعيةمكتبةفأؤلمتأخر،وقتفيالاالمكباتنظامتعرفلم

؟م4371سنةأكسفوردمجامعةجلوستر(،دوق

عاشور:الدكتوريقولذلكوفي،افنوغاليةنادرةالكتبكانتفقدذلكمنالرغموعلى

عاضلأ،افنباهظةالعدد،قليلةكانت-الوسطىالعصور-أوربافيالكتبانالثابت"ومن

.؟(الط!يمستواهموضعف،الناسخينجهلبسبباخطاءمنبهاكان

أفكارهمتطارداخذتبل،أجسامهمفيالعلماءومطاردةبمحاكمةالكنيسةتكتفولم

أتبا!اعلىومخرمالآخر،البعضومخرقالكتببعضتصادرفكانت،وكبهمونظرياكم

غرناطةفي"أكسيمنيس"الكردينالأحرقفقدالمثالسبيلوعلىم!ها،تبقماعلىالإطلاع

لذلكاورباعلأءعندعليهاالمعولالكتبترجمةمنكئيرفيهاالقلمبخطكنابآلافثمانية

العهد4

جاء"الخامس"بولصتأثيرالبابامخت(االفهرست"مجمعمنبلاغم1616سنةصدركا

مخالفهاعنصلأفاسد،قول،الشمسحولومن،نفسهاحولالأرضبدورانالقول:"انفيه

467ص-1/جالوص!الصوربااور(9)

469ص-1/جالابقانظرالمصدرللاعشزادة(2)

074عى-1/جالسإبقالمصدر(آ)

24ص/والمدنيةالعلممعوالنصرانيةمال!عالاانظر/للامشزادة(4)

الكنيصة.اتباعقراءكاعلىالمح!رةالكلب،اللفظبهذايقصد(5)

http://www.al-maktabeh.com
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البلاغنفسوفي،عنهالدفاعاوللناستلقينهمحظورالقولهذاوانالمقدسالكتابلنصوص

قراءةالناسعلىحرمكا،قولهيؤيدكتابوكلكوبرنيكوسكتاباتكلولعنتحرمت

"ا.نيكوسكوبركتاب

عقابمنيهيوازلااثم،الأرضدورانعنيتحدثكنابايتراءةأصبحتفقدهذاوعلى

الكنيسة.رجالقبلوالكفرمناللعنةسوى

عاليطلعواالعلأء،أمجاثفيالكنيسةرجالتدخلماغالبأبل،ذلكعلىالأمريقتصرولم

بعضالىأمجاثه--نتيجةتوصلعندما""بافونلاهانتهمذلكومثال،مذهبهممخالفكانتاذا

العلية!الحقائق

طباعةبإعادةيسمحوالابأنالتفتيشمحكةلأعضاءأوامرصدرتفقدكلهذلكعلىوعلاوة

للكنيسة.مخالفةراءتبنواالذينالعلاءمنغاليليووغيرهكتب

ومناقضتهابطلانهايبينواوالعلأء،هؤلاءآراءيدحضوابأنأتباعهامنالكنيسةطلبتكا

كتبهغاليليوكتابآراءلدحضظهرتالتيالكتببينومن،واللسانبالقلمالمقدسةللنصوص

قوله:الأرضبدورانالقولضداقامهاالتيالبراهينبينومنمونتى"،شيار"سيبيو

...عضلاتولاأطرافلهافليسالأرضأما...وعضلاتأطرافتتحركالتي"نلحيوانات

؟(،إتتحركلاذلكعل!ي

والتي،الكنيسةتبنتهاالتيياتوالنظروالآراء،المقدسةالنصوصأنكيفيتضحوهكذا

اىةص!ولاالعصورخلالالأوربيالعقلتوجيهفيالأساسيالمصدركانت،دينيةبصبغةصبغها

.والحياةللطبيعةفهمهفيأمتفكيرهفيسواء

مخالفيةنظرأورأيوأي،معرفتهمعدامعرفةبأيةذرعأيضيقونالكنيسةرجالكانوكيف

.إتبنوهالذيالقولبسوىيقولمنكلالعداءيناصبونكانوافقدذلكالىوبالاضافة،آراءهم

قولوكل،والمعرفةالعلوملأساسالأوحدالمصدر-اعتقادهم-حسبكانتياتهمونظرفآراءهم

.إعاحبهمعاتبةيجبوإلحادكفرنظرهمفيكانبسواها

.71-70ص/والدينالعلمبين/انظربتصرف(9)

48ص/لسابقاالمصدر(2)
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منهموقتلوا،أحرقمنم!همفأحرقواالعداء،وناصبوهمالعلأء،حاكمواانهمكيفراينالهذا

الكثيرأحرقىاأنهمكيفرأينافقد،ذلكعلىالأمريقتمرولم،ينالآخروعذبواوسجنوا،قتلمن

م!ها.تبقىمامطالعةأتباعهمعلوحزمواالكتبمن

صدورفيمحبوسةوبقيت،العلميةالحقائقأغلباختفتالمريرالصراعهذاوسطوفي

ولكن،والصعوباتبانحاطرمملوءيقطر،:وفيشديدببطءتسيرالعلميةالحركةوكانت،اصحابها

التيالأغلالومحطميتحررأنللفكرولآبد،الظلامطالمهماالنوروترىتظهرأنللحقيقةلابد

والعلأء.البهيسةرجاليربينالمرالصراعاثربالفعلحدثماوهذا،تقيده

فيلهنتعرضسوفماوهذا،قيدهامنالمتحررةوالعلوم،للكنيسةالمناهضةالأفكاروظهرت

الفصل.لهذاتتمةوضعرايتذلكالىالانتقالقبلولكن-الثهالأخير-لإذنالفصل

http://www.al-maktabeh.com
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تتمة

ظهوربعدالايظهرلمانهيلاحظوالعلأءالكنيسةرجالبينالقائمالنزاعفيالمتأملان

ثلاثطرقعنبالمسلمينالمسيحييناحتكاكبدأحيث،الأندلسبلادفيواستقرارهالاسلام

ذيهر.-كما

علعلومهمليتلقواجامعاتهاالىاوربامنالعلمطلابهرعمثلأ""الأندلسيقطرفعن

التيوالفنونالعلومشتىفيينومتبحر،ينمتنوربلادهمالىورجعوا،المسلمينالعلماءايدي

الكنيسة.وعلومياتونظرآراءمخالف

علومهتلقى-اوربافيالتجريبيجه!ملاصاحب-"بيكون"نروجرالمثالسبيلوعلى

اللغةهوتعلم،الحقةللمعرفةالوحيدالطريقانيرىوكان،المسلمينالعلماءيدعلىبالأندلس

حملتهبدا،بيكونروجر"ان:""وولفيقولذلكوفي،عصرهفيالعلملغةلأنهاالعربية

الىالوصولوسيلةلأنهاالعربيةاللغةدراسةعلىكبيرةاهميةيرتبوكان،العليللبحثتأييدأ

.1،(عهدهفيتجمعتالتيالعلسيةالمعلومات

؟"بيةعرمصادرمنآرائهأكزأخذقدبيكونيظهرانو":في!ميثم

علمهتلقىفقد-ياضياتالرعلمفيالغربعلامةيقبروالذي-بيزانو"ليوناردو"وكذلك

مرةوسافراكزمن،الإسلاميةالبلدانالىعديدةبرحلاتيقومكانحيث،المسلمينيقطرعن

علمية.مناقشاتفيبهاواشتركالقسطنطينيةالى

العربعندالازدهارعظيمكانالذيالحسابابوابجميع"تعلم:،("الدوميلييقولوعت

((بدهمعل

93ص/والعلمللفلسفةتارنحيعرض/انظزبتضرف(1)

04ص/الابقاللصدر(2)

481ص/العربعندالعلم/انظربتصرف(3)
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ا.وولف-يقول-كاالبحثرجالمنبهبأسلاعددفهناكهؤلاء،علىالأمريقتصرولم

"ا.عربيةمصادرمنآراءهمأخذوا،الصحيحالعلصيالمنهجروحاشربواالمسيحيالعالم:"في

تفتحفيكبيرأثراللاتينيةاللغةالىالاسلاميةالعلوملترجمةكانفقدذلكالىوبالإضافة

كلهاالتراجمهذهاحدثت"وقد:"ديوارنت"وليقولذلكوفي،واستناركا،ا!لغربيةالعقول

واليؤلان،،الاسلامبلادمنالعلميةالنصوصتدفقانذلك...عظيمةثورةتينيةاللاأوربافي

(أ.سباكهامنيستيقظونبدأواالذينالعلأءاستنارةفيثرالأأعمقلهكان

فهذااوربا،فيوتطورتقدمحدثلماالترجماتتلكلولاأنهالمستش!رقينمنالكثيريرىو

مخققحيثالأثر،أعمقالمسيحيالعالمالىالعربيالعلمنقللحركةكان"فقد:يقولالدوميلي

؟"بيالأورالعلمتجديدعليهيعتمدانلابدكانالذي،الحاسمالتطوربا-اوريقصد-وهناك

الجامعاتأرجاءبينيدورأخذالذيالمتزايدالنقاشفيالترجماتتلكاثرنلمسوقد

قدرأوبولؤلياواكسفورديسبارجامعاتفيلنجد")وانا:"ولز"يقولذلكوفي،الأوربية

اللاتينيةالترجماتبواسطةالاسمعرفةوزادت،ارجائهابيندائرأالفلسفيالنقاشمنمتزايدأ

.4"العربيةالنسخعنالمنقولة

العلملطلابالأساسيالمرجعاللاتينيةالىالمترجمةالاسلاميةالكتببعضتعتبركانتكا

هل-.!يقول-كماسينا"لابن"القانونفكتابالمثالسبيلوعلىاوربا،جامعاتفي

.ه"رشعالسادسالقرنحتىاورباجامعاتفيالطبعنالقيتالتيالمحاضراتاساس":

الهيثمابنككتب،المترجمةالإسلاميةامعبمنكثيرالىابحاثهمفيالباحثوناستندكا

المسلمين.العلأءمنوغيرهموالزهراويسيناوابن

04ص/والعلمللفلفةتإريضيعرض/بتصرفانظر(1)

2؟-ص17/جا!ارةصة(2)

453ص/العربعندالعلم/انظربتصرف(3)

208ص-2/جولز/ةينا!نالايختارمعالم(4)

؟12عى/الربةا!ارة(5)
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الصليبيةالحروبيقطرعنانتقلتالتيوالمعارفللعلومكانفقدذكرماالىوبالإضافة

الحروبطريقفعن،الأوربيينبينوالوعيالعلومنشرفيكبيرأثرومالطا-صقليةوجزيرة

.القتالفنونمنوغيرذلكالبارودوصناعة،البوصلةعلىالغربتعرفمثلأالصليبية

يقطرعنتتمكانتالتيالحربيةلمكالمراسلاتعدةمجالاتفيفكرينشاطصحهاكما

ذلكوغيروالدروع،المجانيقكاستعمال،يةالعسكرالمعداتاستخداموكذلك،الزاجلالحمام

اوربلإ*فيالحربفنتطورفيساهمتالتييةالعسكرالفنونمن

أدلوليس،والزراعيةيةالتجارالمسلمينبأساليبومالطاصقليةيقطرعنأورباتأثرتكما

عاماوربافي-الزراعةفيالمسلمونيشعملهاكان-التيالهوائيةالطواحينانتثارمنذلكعلى

الإسلامية.البلادفيلهاالأوربيينثاهدةنتيجةبم1105

أثرلهاكانالإسلاميةالعلومأنكيف،أنفسهمالمستثرقينأقوالخلالمنيتضحوهكذا

تزودتبعدماسيما،الأيديمكتوفةتقفأنيمكنلاوالتيوتتورهاالأوربيةالعقليةنضجفيكبير

عنضلأ،العلممعطياتمعتتفقلاالتي،الكنيسةياتونظرآراءاماموالمعرفةالعلمبسلاح

لها.السويالعقلتقبلعدم

الأسبابضمنمنكانالأوربيةالعقليةعلىالإسلاميةالحضارةتأثيربأنالقوليمكنلهذا

لصالحانتهىوالذي،الكنيسةورجالالعلأءيربينالمرالصراعظهورفيساهمتالتيالرثيسية

العلأءة
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الثالثالفصل

والعللاالكنيسةرجالبينالصراعآثار

على:ويشتمل

الكنيسة.لخطانحالفةالحركةظهور-آ

الدولة.عنالدينفصل-ب

الكنيسة:لخطانحالفةالحركةظهور-أ

الكتابوتفسيرفهمبحقلنفسهااحتفظتالكنيسةبأنديهزأنسبق

،تراهمابخلافالمقدسةالنصوصتفسيرأومناقشةأتباعهاعلىوحرمت،المقدس

الكتبوصادرتفحرقت،والهدايةالمعرفةنورالناسعنتحجبأخذتلذلك

وتعذيببقتلقامتكمامنها،تبقىماتراءةمخزممعلىالناسوحثتلمذهبهاانحالفة

عليهالمسيحالوهيةوانكارالتثليثعقيدةنحالفتهمسواءخالفوها،الذينالعلماء

نحالفتهمأم،الموحدينمنوغيرهداتافار"))جيورجيوليحدثكلالسلام

وغيرهم))غاليليو((وبرونو"))جيوردانوليحدثكماتبنها،التيالعلميةالنظريات

العلماء.من

يمكنلاوأفكاراآراءالناسعلىتفرضأخذتبل،ذلكعلالأمريقتصرولم

وصكوك،الرهبانيةوتشجيع،الربانيالعشاءكمسألةيستسيغها،أنالسويللعقل

الأمور.منذلكوغير،الغفران

الامخطاطغايةفيالشخصيالكنيسةرجالسلوككانفقدذلكالىوبالإضافة

كرسواأنهمنجد،المجتمعواصلاحوالإرشاد،الوعظبمهمةقيامهممنفبدلأ،والرذيلة

وكبتالناسرقابعلىوالتسلط،المناصبواعتلاء،الأمواللجمعحياتهم
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فبذروا،والبذخالترففيغايةحياتهمغدتحتى،الضرائبوفرض،أفكارهم

يرابون.ويرشونو،كالسلعوالمناصبالوظائفيبيعونوكانوا،تبذيرأالأموال

"السادس"اسكندرالباباحياةولعل،بينهموالخلاعةوالفجورالعشقانتشركما

سلوكهمعنواضحةصورةتعطيناالكنيسةرجالمنوغيرهاليهاأشيرانسبقوالتي

العادفي.الرجلعنهيترفعالذقي

فياستخدموها،قويونفوذ،عهفيمةبسلطةيتمتعونكانوافقدذلكعلىوعلاوة

الدينيةبالأموريتعلقكانماسواء،الرأييخالفهممنوسحق،لهميروقمانرض

م1864سنةالكنيسةقبلمنصدرالذيالمنشورواول،الدنيويةبالأموريتعلقماأم

فيهجاءحيث،ومعتقداتهمالناسعقولعلىوسيطرتهاالكنيسةنفوذمدىيوضح

شيئأأحديفسرأنجوازأو،مدنيةلسلطةالكنيسةخضوعبجوازيقولمنكل"بلعن

فيماحرالشخصبأنيعتقدأو،الكنيسةترىماخلافعلىالمقدسةالكتبمن

يعتقد((1.

نأعليهميجبالمؤمنين"انفيهجاءم1868سنةفيصدرآخرمنشوروفي

.2((وأفكارهمآرائهمعنلهاينزلواأنوعليهم،وأموالهمبارواحهمالكنيسةنفوذيفدوا

كيانهابدأوتدربحيآ،الرفيعةاهت!ناكمتفقدالكنيسةبدأت،السابقةللعواملنتيجة

ضرورةعنالحديثبدأحيثلها،المناوئةالدعواتأماميهتزالكهنوتيوجهازها

يظهراخذوالذفيرجالها،بينتفشىالذفيالإمخرافعلىوالقضاء،الكنيسةاصلاح

الى:الإصلاحمراحلتقسيمويمكن،الأفقفي

السلصي:بالطريقالإصلاخ:الأولىالمرحلة-آ

الكنيسةلاصلاحالطريقهذانهجواالذينالمصلحينبعضىأصواتظهرت

"يوحناصوتظهورأ،الأصواتتلكأشدمنوكانعشر،السادسالقرنبدايةمع

4؟عى/والمدنيةالعلممعوالنصرانيةالاسلام(؟)

93ص/السابقالمصدر(2)
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الذي")،ارزموصوت،م1522سنةالىم1455سنةمابينعاشالذي"رخلن

الحميدعبدالدكتوريقولفكاالأولأما،م1536الىم1469سنةبين-ماعاش

وتلاميذأتباعلهوأصبح،المثقفينتفكيروانتقاداتهبكتاباتهأثار))فقد:البطريق

ع!بمنالكنيسةيدعلىتفشىماوينتقدونومثالبها،الكنيسةمساوئفييبحثون

(أهالدينيالإصلاحبفكرةالعامالرأياقناعفيونجح،وخرافات

واقسك،المقدسالكتابالىالعودةالىالناسيدعوأخذفقدارزمأما

يرىوكان،الكنيسةرجالاصلاحالىيدعوأخذكا،الأخلاقوتهذيب،بالفضائل

علىالحكاميعاونهاأوداخلها،فيالبهنيسةبهتقومأن"علىواجبالإصلاحأن

نفسها((2.اصلاح

الكنيسةاصلاحالىيدعوأخذالذيمور""تومسظهرأيضأالفترةتلكوفي

((وارزمرخلنسلكهالذيالسلصيبالطريق

الأفكاروهيأوا،للكنيسةمعارضجوخلقعلىالرجالهؤلاءساعدوهكذا

الكنيسة.بمساوىءالناسمعرفةوازدادتلها،المناوئة

ولمطريقها،فيالكنيسةواستمرت،صاغيةآذانألهاتجدلمالدعواتهذهولكن

آخرطريقمنلابدكانلهذاالزعاء،أولئكبهنادىالذيصلاحللاتستجب

بالفعل،تمماوهذا،الإصلاحلمطالباحنيسةإترضخحتىوالشدةبالعنفشسم

الثانية.المرحلة:عليهئطلقأنيمكنماوهو

:القوةبطريقالإصلاح:الثانيةالمرحلة-ب

أبرزولعل،والشدةالعنفطاجيأخذالكنيشةلاصلاحالجديدالإتجاهبدأ

الزعاءهؤلاءتأثيرولشدة""كالفنو""زونجليولؤلر""مارتنالإتجاههذازعاء

لاالدين.بجوهرالناسياخذوهوان،الاعلاحفيرايلهكان،هولنديدفيمصلح/ارزم(1)

109-081صايرةالعربيةالموسوعةانظر/.م1536-1469ضةبينماعاش،بظواهره

76ص/فيينامولمر،الىة!لاعصرمنالحديثاورباتاريخ(2)

212ص/ابورهرةمحمد/النصرانيةفيمحاضرات(3)
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الأودلإ،والمجتمعالكنيسةفيتغييراتمندعوتهمعننقجوما،الناسأوساطبين

مهم:واحدكلعنالحديثساضل

لؤلر:مارتن1

يعيشانينفقيرأبوينمن،بألمانيا""ايسيليبينيةقرفيم1483سنةولد

والمعتقداتالخرافاتفيهاانتشرتدينيةبيئةفيلؤلرونشأ،الأرضفلاحةعلى

يتوعفارسحرةبوجود"يؤمنان:""ديوارنتيقولكلوالداهكانفثلأ،الزائفة

.(،متنوعةومخصصاتمتعددةفصائلمنوشياطينوملائكة

-السلام-عليهالمسيحتصور،تريتهفيمنتشرةكانتالتيالمعتقداتبينومن

لهذا،العذابأنواعبأقصىيتوعدهمو،الناسيهددالذيالجبارالمنتقمصورةفي

أمهجلدتهحيثبعد،فيماحياتهمجرىعلىاثرتقاسيةعيشةيعيشأنلايستغرب

.إجوزةسرقلأنه،دمهسالحتىالمناسباتاحدىفي

حتىوالرهبةبالخوفالاحساسلوثرعندانطبغالذكرالآنفةللأسبابونتيجة

شرطهوالإيمانوأن2،(وكرمهاللهبفضلالاتكونلاالأبديةالنجاة"ان:رأى

لمسحالكنيسةتن!هجهاالتيالوسائلمنذلكوغيروالتعميدالصكوكوليس،الغفران

.الذنوب

ترر،المقدسةالكنيسةمقرية3-رؤالدين"؟رجالمقابلةمنلوثريتمكنوحتى

ناتوقعحيث،الد!نرجكالمجاهفبهرقهنجير،وصولهبمجردولكنروما،الىالذهاب

التيالصفاتمنذلكوغير،والعبادةوالزهدوالفضائلالحميدةالأخلاقمنهميرى

ةناه!سالاو،الإمخلالفيهموجدذلكمنوبدلأ،الكنيسةرجلبهايتخلقأنيجب

فيهتركذلككلالدنيا،علىوالإقبال،الملذاتفيوالانغماس،الدينبأحكام

لمهاجمتهم،الصربحةبدعوتهالقيامالىبهأدىمما،الكنيسةرجالتجاهسيئأانطباعأ

مفاسدهم.وبيان

01ص/24/جالحضارةضة(1)

23ص/لوبونغوستاف/الفرنيةوالثورةالثوراتروح(2)
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قضية،مقاومتهمعلىالشديدوحرصه،الكنيسةرجالعلىلوثرنقمةمنزادومما

،الناسذنوبمسحسلطةتملكبأنهاتزعمالكنيسةكانتحيت"الغفران))صكوك

بمسحذلكبعدالقسيسيقومثم،بذنبهالقسيسأمامالمذنبيعترفبأنوذلك

.إذنبه

تباعصكوكألهفأنشأوا،الحقهذاالكنيسةرجالاستغلالزمنمضيومع

ثمن"فكانياالخطلمسحمعروفةتسعيرةالصكوكلتلكوكانكالسع!وتشترى

855ابنتينقتللمنالغفرانوثمنالدوقات!من155الزناخطيثةمنالغفران

وهكذا((1....دوقى

ارادعندماالعاشر")،ليوالباباعهدفيمداها"الصكوكتلكمهزلةوصلتحتى

نأفقرر،المالمنقدرأمنهيتطلبوهذاروما،في(())بطرسكنيسةبناءيعيدأن

بينومن،والمقاطعاتالبلدانالىالرسلفأرسلالصكوكتلكطريقعنالمبلغمجمع

طوعيةعنساهموامااذا))انهم:للناسقالهومما"تتزل"حناالراهبكانهؤلاء

كتلةالىستستحيلانابورج(("سانتتلالفإن،الغفرانوصكالثوابواشمتروا

روحتكونحتىالصندوقفيالعملةرنينيسمعانماوأنه،صافيةفضةمنهائلة

.؟(الفردوسالىطريقهافياجلهمنالأموالدفعحبمن

مداها،الراهببهذاوالإستخفافالوقاحةبلغت،"فقدذلكعلىالأمريقتصرولم

ومما،الصكوكتلكشراءعلىالمترتبةالنتائجلهممبينأالفلاحينجموعخاطبعندما

الصكوكفهذهنفسها،المباركةالعذراءمعالخطيئةارتكباذاالرجل"ان؟قاله

.؟(الكاملالغفرانتمنحهبانكفيلة

47ص/موارير.هـ./الدينيوالاصلاحلؤلر(1)

؟..صفيثر/هربرت/الحديثالاوربييخاتاراصول(2)

؟67ص/ولجاد.د،مجيىجلال.د/الحديثالاوريىيخالتارمعالم(3)
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العذابمنالنجاةانواعتقادهلوثرعليهانشأالتيالمبادئالاعتبارفيوضعنامافإذا

الهوةمدىلدينااتضح،البهيسةسلكتهاالتيالمهازلتلكوبين،وكرمهالثهبفضلالالأتكون

لينه!ا.ا!سيقة

يملناخذفقد،بالفعلتمماوهذاعليها،ويثورالكنيسةلوثريهاجمانيستغربلالهذا

غفرانأ.لاحديملكانقدسيتهكانتمهمامخلوقايلايستطيعافه

النالبى،عقولعلكبيراثرلهاكانرسائلذلكفيوكتب،الغفرانصكوكايضأوهاجم

وقل...المانيافيالمتعلمةالطبقةحديثكتبها--التيالرسائل:"واصبحتديوارنتيقول

.\"الغفرانصكوكشراءعلالاقبال

"ويتنبرج"جامعةفكانت،المئقفةالطبقةخصوصأ،دعؤلهمعيتجاوبونالناسوبدأ

.2"اللوثريةللتعاليمالاساسيالمهد"اعبحت:فيشريقول-كماالمثالسبيلعل

المعارضونوكثر،اتباعهافازداد،الناساوساطوتاثيرا.بينقوةدعؤلهازدادتانلبثتوما

لمحاكمتهفارسلت،الايديمكتوفةذلكامامالكني!ةتقفان،المعقولمنيكنولم،للكنيسة

بحرمانهتراراواصدر،ذلكاجلمن1520سنة"))مجمعاجتمعحيث،التفتيشمحكةامام

باحراققامحيثعنيفا،رداالقرارهذاعلىلوثرفرد،والقانونيةوالمدنيةالدينيةالحقوقمن

"وقد:""موارييقولذلكوفي،محتشدةالناسوجموع"ويتنبرج"وسطالحرمانترار

بانذالكعلىلوثرفاجاب،1520سنةالبهيسةمنفحرمهلوثرحملةشدةالعايثتما-ليوازعجت

.4"الناسمنملأعلالحرمانمنشوراحرق

61عى-204/جالحضارةضة(1)

104ص/الحديثالاويىيخالتاراصول(2)

لفلهعصرهفيالبروتستانتيةوانثرتم152؟-؟475بينماعاشفلورئسباباالعايثر/ليو(3)

865ص/الثقافيةالموصوعةانظر/الكنيةاصلاحفي

82عى/موارير.هـ./الدينيالاصلاحخرة(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قبلمنقويتاييدمنبهحظيلما،الاعمالهذهبمثلأالقياعلىلؤلرجراةتعودوربما

.الناسمنكثيرةوتجهرةالامراءبعض

شملحتىامتددعوتهاثرانبل،فحسبالمانيافيدعؤلهمعالناستجاوبيقتصرولم

الآتي:فيئدعوتهمبادئاهمتلخيمىويمكناوربا،انحاءمعظم

فيالأخيرالمرجعواعتبارهالمقدس\،الكتابلنصوصالاحكامكلفيالتامالخضوع-1

للعقيدةالاخيرمرجعناالمقدسالكتابيكونأن:"يجبلوثريقولذلكوفي،الأحكامكل

الشعائر"2.اداءاو

وفي،الدينمنيتجزالاجزءايعتبرونهاالكنيسةرجالاخذالتيللرهبانيةانكاره-2

تزوج!دالكنيسةمبادئيقوضوحتى2"بالزواجللقساوسةيسمحان:"ويجبلوثريقولذلك

بورا".ين"كاترواسمهاالراهباتاحدىمن

وتماثيلصورايوجدلاولهذالها،والسجودالكنائس،فيواقاثيلالصورامخاذعدم-3

بعد.فيماأنشأوهاالتيكناثسهمفي

وكان،الامواللجمعوسيلةالكنيسةتتخذهكانتالذيالغفرانصكوكبيعمهاجمة-4

وكرمه.الثهبرحمةالايكونلابالاخرةوالفوزالخلاصانيرى

يقولذلكوفي،وتفسيرهالمقدسالكتابم!فاحتكارفيالحقللباباليس-5

الانجيلبترجمةقاملهذا4"المقدسالبهتابيفسرانفيالباباحقلوثر"وهاجم:"))ديوارنت

.وتفسيرهفهمهالمانيلكلليتسنىالالمانيةاللغةالى

منوفيرهماالريةةهب!لاو،الكاثوليكيةالكنية"ان:/ابوزهرةمحمد/الثغيقول(؟)

الربمائلمعهيعتبرون؟ل،الميحيللدينالمصدرهووحدهالمقدسالكعابلايعتبروناتقليديةالكناش

ايضا،مصدرأسلفعنخلفأابابواتالىنقلتالتيالمسغوتعا!م،الكابذلكفيالمصطورةغير

الهامش.في022ص/النصرانيةفيمحاضرات/انظر،التقليديةالمصادرذلكيسونو

82عى-24/جالحضارةضة(2)

92ص-24/جالسابقالمصدر(3)

82عى-24/جالابقالمصدر(4)

http://www.al-maktabeh.com



كمسألة،الكنيسةبهاتقومكانتالتيالتعبديةالشعائربعضعلالشديدانكاره-6

الىوالخمر-السلام-عليهالمسيحعظامالىالخبزباستحالةالقولأنكرحيث،الربانيالعشاء

أجلمننفسهبفداءالمسيحبهقامبماللناستذكيربمثابةالعشاءهذايكونبانواكتفى،دمه

.إالخليقة

عدمبنظام""البروتستانتيةالكنائساخذتحيث،الدينفيالرياسةعدم-7

الذفيالبابايترأسهاالتيالكاثوليكيةالكنائسبخلاف،مقدسمجقرئيسلأيالاعتراف

حدعلى-السلام-عليطالمسيحمننفوذهاستمدبدورهوالذي""بطرسمننفوذهيستمد

.إزعمهم

وبيانالكنيسةلرجالالشديدةمهاجمتهبجانبلؤلربهانادىالتيالمبادئاهمهيهذه

مفاسدهم.

بالاضافةالفكررجالتجاهيةبربراعمالمنبهتقومكانتوماالكنيسةظلمانشكولا

العشوربضريبةيسمىماخصوصآ،الناسعلىتفرضهاكانتالتيالباهظةالضرائبالى

نجاحالىادىالكنيسةرجالبينمنتث!رأكانالذيالخلقيالفسادمجانبالامور-هذه-فكل

الديني.الاصلاحبفكرةالعامالرأيواقتناعحولهالناسوالتفافلؤلردعوة

ديوارنت-يقول-كماالكتباخماسةع"را"ان،دعوتهنجاحعلىتدلالتيالأثلةومن

نقيدةالعنتدافعكانتالتيالكتباما،الدينيالاصلاحتؤيدكانتعصرهفيظهرت!تي

مؤلفاتكانتحينفييشتر!ا،منتجدانالصعبمنكانفقدالكائوليكية--ايالمحافظة

رواجأ(،.الكتباكزهيلوثر

بالكنيسةينددونواخذوالوثر،بعقيدةيبشرونوأخذواالاديرةالرهبانبعضهجركا

والجحود"2.والترفوالشحوالخيلاءالجمود"امباعتبارها

35ص-42ج/لابقاالمصدر(1)

64عى-42ج/لابقاالمصدر(2)
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:يلجنو،خرلا-2

الانتقاداتلهمويوجهبالمانيا،الكنيسةلوثرفيهيعارضكانالذيالوقتفي

ماعاشالذي"زونجلي،)الرخهو،الاصلاحزعاءمنآخرزعيمسويسرةفيكان،العنيفة

والتف،يسرةبسو"))زيوريخمدينةفيبثورتهبدأحيثم1531سنةالىم1484سنةبين

اسمعليهايطلقالتيالروحيةللسلطةاساس"لا:آرائهومن،الناسهشكبيرجمهورحوله

.\"الكنيسة

الزواجمخرممناعظمفريةاعرفال،):قائلأالقساوسةعلالزواجمخرمقضيةنقدكما

.2"القساوسةعلىالثرعي

آراءمعظمانالقولويمكن،الربانيوالعشاء،واقاثيلالغفرانصكوكقضيةهاجمكما

فيلوثرمعاختلفانهالالوثر،آراءكبيرحدالىتشبه،الكنيسةبهاهاجمالتيزونجلي

فيشريقولكلقامفقد،مبادئهنشرسبيلفيالقوةزونجلياستخدمحيث،المعارضةاسلوب

تعايىاتباععلىيرغمهالكيسويسرةشرقيفيالكاثوليكيةالمقاطعاتبعضعلىتجاريبحظر

ادىمماعنيفقتالفيالكني!ةرجالمعاصطدمكا،برنويوريخزفيرواجالقيتالتي

؟م1531سنة""كابلساحةعلىحياتهدعالى

عؤله:داثر

تقديسعنومخلواالقساوسةمنكثيرتزوجحيثكبيرأ،تجاوبأزونجلي-دعوةوجدت

ازدادكا،يخيورزكنائسقبواقاثيلالصوربإتلافالمتحمسينبعضوقام،واقاثيلالصور

المدنوبعصىعشرةالثلائىالمقاطعاتمنستكانتحتىم1529عاموافى"ومااتباعها

711عى-42ج/بقلساا0لمصدرا(1)

811ص-42ج/بقلاالمصدرا(2)

150-149صفيثر//الحديثالاوربييخالتاراصول/انظرللاسضادة(3)
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"ا.الزونجليالإصلاحجانباخذتقدالمانياجنوبفيالقليلة

السويسرفي،المجتمعفيحدثالذيالإنقسامفيالأثراكبرزونجليلمبادئكانكما

فأخذت،ومبادئهزونجليبآراءتأثرتالتيوهيالبروتستانتفئة،فئتينالىانقسمجث

الكنيسةتقاليدعلىمحافظةبقيتالتيوهيالكاثوليكوفمةعنها،وتستقلالكنيسةرآرض

زونجليبينهممنوكان،الآلافضحيتهذهبعنيفقتالالفئتينبينوحدثومعتقداتها،

نفسه.

كالفن:جون-3

فيفهناك،فحسبوسويسرةالمانيافيللكنيسةالمناهضةالدعواتظهوريقتصرلم

الىم1509سنةبينماعاشالذيكالفنجونو*والاصلاحزعاءمنآخرزمجمظهرفرنسا

"نيكولاسالقاهخطاباعدادفيواشرك،للكنيسةمعارضتهيعلنأخذحيث،م1564

لآراءشرحأيتضمن2ديوارنتيقولكماالخطابذلكوكان،السوربونجامعةمدير"كوب

اضطروبالتاليضدهصارمةاجراءاتوامخاذ،عليهالكنيسةرجالغضبالىادىممالوثر

.2"انجيليةيةجمهورجنيفمنليجعلجهده"كرسوهناك""جنيفالىالهربالىكالفن

يقولامك-رخسفقدلهذاالأولىالثلاثةقرونهالىالمسيحيالعالماعادةكالفنهدفوكان

النلائةالقروقمسيحيةالمسيحيانعالميعيدانهدفهامحاولةفيوالعقليةالجسميةقواهفيتنر

الاولى4

البروتستانتي،المذهبمبادئنشرعكيعملويكتبويؤلفأخذذلكمخقيقاجلومن

الكنيسةسلطةقضيةفيعنهاختلفانهالالوثرمبادئمعتتفقمبادئهمعظمتكونانوتكاد

601ص/لابقاالمصدر(1)

207ص-24/جالحضارةضة/تفصيلأائظر(2)

152صفيشر//الحديثالاوربييخالتاراعولبم3)

152ص/الابقالمصدر/انظرللاستزادة(،)
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نايرىكالفنكان،المدنيةللسلطةمخضعانيجبالكنيسةسلطةانيرىلوثركانفبينما

وحمايتها.مساعد!االمدنيالحاكموعلىبنفسها،نفسهاتحكمانيجبالكنيسة

لهمقدرالناسبعضانبمعنى،يةالقدربمبدأ-الإصلاحزعاءمن-كغيرهيعتقدكانكما

،الآخرةفيوالهلاكوالثمقاءالعذابعليهكتبيقفرهناكبان،لاتتبدلازليةوبمثيئةسلفأ

املدونلذاتهاتكونعندهالفضيلةفاتباعهذاوعلى،والنجاةالخلاصلهكتبيقفرو!اك

العقيدةمنيتجزألا"جزءفيشر-يقول-كماالاعتقادوهذاعقابمنخوفأوجزاءفي

الكلفنية"ا.

كانتفقدلها،الناسمنكثيرواعتناقتأثيرها،وقوةانتشارهابسعةحركتهتميزتكما

اتساعأ"؟البروتستائتيالإصلاحأشكال"أكز

كااسكتلندافيالرسصيالدينالكلفنية--العقيدةواصبحتفرنسافيانتشرتحيث

لها.المجرسكانمعظماعتناقالىبالاضافة،يسرةبسوالشرقيةالمقاطعاتالىامتدت

وماومعارضهاالكنيسةعلىللخروجالناساستجابةسرعةعلىواضحةدلالةيدلوهذا

الكنيسة،بهاتقومكانتالتيالقاسيةالاعمالتلكلولا-السرعة-بهذهليحدثذلككان

قداسةرأسهاوعلىالكاثوليكيةبالكنيسةارتبطتالتيوالمساوئبالظلمالناسواحساس

.إالبابا

المسيحيالعالمانقسم"وكالفن،زونجلي)الوثر،هؤلأءتزعمنهاالتيالحركاتقلكونتيجة

يقين:فرالى

يعرفمذهبلهوأصبحوعارضها،الكنيسةعلىوخرج،الاصلاححركةايدفريق-أ

الأمور.بعفىفيالبهاثوليكمذهبيغاير،المحتجيناي""بالبروتشانت

.االباليرأسهاوعلالكاثوليكيةللكني!ةولائهعلىبقييقوفر-ب

سبيلوعلىالطرفينمنالكثيرضحيتهاذهبطاحنةحروبالانقسامذلكبسببوقامت

حيث،معتقداتهمشيلفي،("شارلعهدفيوامرأةرجلالفثلاثيننحوقتلفقدالمثال

153ص/نجقلااالمصدر(1)

451عى/لابقاالمصدر(2)

http://www.al-maktabeh.com
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-كلالوحيدةجريرتهموكانوكالفنلوثراتباعومن،الكاثوليكيةللكنيسةالداءخصومأكانوا

عبادةعلىصمموام!او،القوميةبلغهمالمقدسالكتابلقراءةيلتقونكانوا))اكمفيثريقول

.9(،لطريقغوضأالثه

"اوجزبرج"صلحفيتسويةالىالتوصلامكنحتى،الفريقينبينقاثمأالنزاعواشمر

.م1555سنة

وهوم1526سنة-سبيرالاواط-مجلسفيظهرالذيالمبدأ"اقرارشروطهاهموكانت

؟(،امارتهفييانهسريديرالذيالمذهباختيارفيالحقاميرلكلبأن:القائل

كثير،خلقضحيةوذهب،عديدةلسنواتاستمرالذيير،المرللصراعونتيجةوهكذا،

الحقلهاوان،العالمفيالسيادةصاحبةبأنهاترىكانتالتيالكاثوليكيةالكنيسةنفوذتقلص

كبيرهابذلكصرحكما!مباشرةاللهمننفوذهاتستمدلأنهاتشاء!ماوالغاءلاءمافرضفي

ت"يومفيكانتالتيروماسلطةعلىالخروجدولةكلمجقدورواصبح،"الساجيغوري"غر

الجميع.مخكمالأيام

وشكلت،الكنيسةعنانفصلتجماعةلآرائهميجعلواانالاصلاحزعاءاستطاعوهكذا

الكاثوليكية،للكخيسةخاضعةغيركناشلأنفسهمانشأواكاعنها،متقلةسلطةلنفسها

مخضبعلاالتيأفي((الإنجيلية"بالبهائسكنائسهموسميت،لمبادئهموفقأالثهيعبدونوأخذوا

.المقدسالكتبلحكمالا

:الاصلاخحركةعلىمآخذ

عيوبالىالناسانظارلفتفيكبيراثرلهاكانالاصلاحدعوةانفيهلاشكمما

ولكن،الامخطاطغايةفيكانوالذيعليها،القائمينسلوكعناللثاموكشف،الكنيسة

التيالقيودورفعت؟آمالهمللناسحققتالاصلاححركةهل:هونفسهيطرحالذ!السؤال

137ص/ل!ابقاالمصدر(1)

181ص/الاوربييخالتارمعالم(2)
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فييسيرلكيللعلمالطريقمهدتوهل؟وضمائرهمعقولهمعلالكاثوليكيةالكنيسةفرضها

.؟الرأييخالفهامنكلفعاقبتالكاثوليكيةالكنيسةأثراقتفتانهاام،؟الحريةيقطر

المسيحيين:اليهابمنمجموعةاجابةاعرضالأسئلةهذهعلىول!جابة

يؤمنيكن،الم:ذكر-كماالاصلاحزعاءأحدوهولوثرعنفيشر""هربرتيقول

تصكبل،الدينيالفكرفيالتطورباحتماليسلمانرفضولهذا،بالتسامحولاالحربالبحث

فيكامنةوالفكرللحياةالقصوىبالمشاكلالمتصلةالحقائقكلانباعتقادهشدةبكل

."المقدسألكتاب

الخربجينالىوجههخطابفيافتخر"انه:كلفنعنذكرهومالوثبر،عنماذكرههذا

لمالانجيلتعاليميلقنقضاهاالتيالطويلةالفترةخلالفيبانهجنيففيالكنيسةرعاة.ش

.2"المقدمىالكتابنصوصمننصايسعخعلىقطياتدم

قبلمنمعتقداتهمسبيكفيالفكررجاذبعضواجههاالتيالاضطهاداتمبينايضيفثم

علاحتجوالذيالموحد،(أ"سرفيتوسلهتعرضماالمثالشيلعلىفيذكرالبروتستانتضعاء

فيبحرقهقامواحيث،عقابابشععاقبوهانالاالاصلاحرجالمنكانفا،التثليثعقيدة

.4"عليهووافقترارالحرقاصدارفيكلفناشتركوقد"البروتستانتيهعاصمةجنيف

يجوزلابانهوصرحواالمقدسالكتاببنصوصالذسكغايةالبروتستانتيةزعاءتمسككما.

))غوستاف-يقولامك-رثولصرحفقدالمثالصبيلوعلى،إعليهاالخروجالاحوالمنحالراي

؟((المقدسالكتابفيجاءماغيريتبعواانللنصارىلايجؤر"بأنه:"بونلر

81ص/الحديثالاوربييخالتماراصول(1)

154ص/السابقالمصدر(2)

عقيدةانكرحيث،المسيحيةالعقيدةحولآراءله،اسبانيولاهوتيطبيب/مايكلسرفيتوس(3)

فيعليهقبضثم،ليونالىفرب،عليهوابروتستانتيةالكاثوليكيةالكنيسةغضبالىادىمماالتثليث

978ص/الميسرةالعربيةالموسوعة/انظر،هناكواحرقوحوكم،جخيف

؟54ص/ال!ابقالمصدر(4)

23عى/الفرن!يةوالثورةاثوراتروح(د)

http://www.al-maktabeh.com
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يخالفهممنكلومعاقبة،لمذهبهمالاصلاحزعاءتمسكمدىمبينأ-لوبون-يضيفثم

"ا.مذهبهعلىيكنلممنقتلفيمترددغيركلفن"وكان:فيقول

حركةموقفعن"والعلمللفلسفةتاريضي"عرضكتابهفي"وولف"ا.يتحدثكا

لاكانواالمصلحينفإنالدينيالاصلاححركةحيثمن:"امافيقولالعلممنالأصلاح

لهتعرضمايذكرثم2"عليهميزيدوالمانالكاثوليكيةالكنيسةرجالعنتعصبأيقلون

للعلم.الطبيعيةللروحالبروتستانتعداءعلىليدللحرقمن"سرفيتوس"

حيث،الاستخفافغايةفيديوارنت-يقول-كاكانفقد،العقلمنلموقفهمبالنسبةاما

منموقفهمجليةبصورةتبينديوارنتذكرهاوالتيلوثرتصربحاتولعل،اهميةلهيعطوالم

نأمجبفأحدهما،والعقلالانجيلمنكلأتقبلانلاتستطيع))انت:قالهومما،العقل

للآخر(ئم.الطريقيفسح

عدواكبرهوالعقل))ان:فيقولوالدينالعقلبينتقومالتيالعلاقةنوعيبينثم

.4"!للدين

العقلبينللتوفيقوغيره"موس"آراز،مثلالعلماءبعضبهاقامالتيالمحاولاتاعتبركما

وإلحاد.كفربأنها-المجازييلالتأويقطرعن-وذلكالمقدسوالكتاب

منشعبهابمختلفالبروتستانتيةانكيف،أنفسهمالمسيحيين%قوالمنيتضحوهكذا

لمنكلومحاكمة،للعلماضطهادهافيالكاثوليكيةالكنيسةخطىاقتفتوكالفينيةلوثرية

الكنيسةرجالتصرفاتنقدعلدعوتهمفيالعقليةالحريةوامخصرتبمبادئها،يلتزم

الجديدإ.بالمبدأوالتبشيرالكاثوليكية

علميةحقيقةكل-الكاثوليكيةالكنيسةرجالفعل-كاهاجموافقدذلكعلىوعلاوة

بأنهاتهمؤحيثكوبرنيكوسلنظريةمهاجم!همذلكومن!المقدسةالنصوصظاهرمخالف

32عى/لسابقالمصدرا(؟)

14عى/والعلمللفلسفةتارمضيعرض(2)

56-ص24/جا!ارةض(3)

56-ص24/جالمصدرالابق(4)
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منجمالىالناس"يصغي:قالحيثلوثربهصرحماذلكومنبمسمصابمأفونمنجم

.1(،رودتالأرضانيثبتانمجاولمأفون

والتيالصحيت،0الفلكعلملقواعدصرمجةمخالفةفيهبذلكالقولانعبينأويضيف

الفلكعلمقواعديقليانيريدالممسوسهذاان:"غيرفيقولالمقدسالكتابفيوردت

ناالشمسامر-يومعقدانعلىتدلالمقدسالكتابنصوصانحينفي،عقبعلرأسأ

.؟(الأرضيأمرلمولكنهتقف

الأمورإ.منكثيرفيوخكموه،مكانةلليقلأعطوالأنهمالكلاميينالفلاسفةهاجمكا

زعمهحد-علىمخالفالتيالعلميةالحقائقوهاجمالتفكيرحريةكالفنقاوموكذلك

،4(،الكونيالنظاممركزفيليستالأرضنجأقيقولمنكلكفران"واعلن-المقدسالكتاب

الروحسلطةفوقنيكوسكوبرسلطةيضعانعلمجرؤالناسين"قن:يتساءلاخذثم

"ةالقدس

البروتستان!يةالكنيسةتكنلمحيثالكنيسةتبلمنالضربةتلوالضربةالملمتلقىوهكذا

للعلم.اضطهادهافيالكاثوليكيةالكنيسةمنوطاةأخف

والسجن.والحرقالقتلسوىالمذهبينفينجبهميكنفلمللعلماءبانشةاما

05ص/والدينالعلمبين(؟)

فينزلالذيالدرجاتظلارجع:"هائذااشعياءسفرمنوالثلاثينالثامنالاصحاحفيجاء(2)

"اه!لزنالتيتالدربفيدرجاتعثرالشسىفرجعت،الوراءالىعثردرجاتبالث!مسآحازدرجات

-9-

لطلب،ذلكغيرالصحيحولوكان،ثابتةالارضوانتدورالثمسان-تصورهمب!ح-بعنيوهذا

الثسى.ولي!الارضتقفانوجلعزالثهمن"يوثح"

ه؟-50ص/والدينالعلمبين(3)

25ص/والدينالعلمبين(4"

25ص/الابقالمصدر(5)

http://www.al-maktabeh.com
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وسفكوالقهربالظلممملوءةعشةالكنيةظلمختاوربافيالناسعاشوهكذا

علالقضاءالىادتوالبروتشانتالكاثوليكبينحدثتالتيالرهيبةالمجازرحيثالدماء،

نفسه!للدينالمناوئةالأفكارظهورفيكبيراثرلهاكانمما،الطرفينكلامنكثيرةاعداد

ؤلوحتىيريدهالذيللمذهبالفرداختيارايالفكربحريةتناديأخذتالتيالبادئرظهور

الثه.بإذنالتاليالمبحثفيلهستعرضماوهو،بالفعلتمماوهذاالحاديأ،مذهبأكان

الدولة:عنالدينفصل-ب

للمبرفة،الأخيرالمرجعهو-الوسطىالقرون-طوالاوربافيالمقدسالكتابكان

ظهرتعلميةحقيقةوكل،للحياةفهمهفيامسلوكهفيسواء،ل!نسانالأساسيوالموجه

.إالكنيسةرجالقبلمنوالحرمان.بالمحاربةتواجهكانتفيهوردلماخلافأ

طبقةظهرتحيثعشرالساجالقرنمنالثانيالنصفبدايةحتىكذلكالوضعواستمر

عقلي،وكبتفكريارهابمنبهتقوموماالكنيسةبأعمالذرعأضاقتالفلاسفةمن

الخيروتمييز،العلميةالحقائقادراكمجكنطريقهعنوانهمكانتهوتظهرالعقلتمجدفأخذت

العقل،سلطةاستخدامالىيدعوكانحيث1ديكارتبهيقومكانماذلكومثالالشر،من

حقيقة.لكلالوحيدالمعياروجعله

!!انوافقد!نفسهالدينومنبل،الكنيسةمنالفلاسفةهؤلاءتذمرمنالرغموعلى

يصفو،الكنيسةقبلمنوالاضطهادللعذابتعرضهمةي!ثخالدينبنقدالمجاهرةعنيعجزون

المناضيبمؤاخذةيجهرونلا:"كانوافيقولللكني!ةالفلاسفةهؤلاءمقاومةطبيعة""شارل

بها"؟مبالاتهمعدميظهرونولكنهمالدينية

اغببيةشملحتىامتدبل،فحسبالفلاسفةقبلمنالكنيسةعلىوالحقدالكرهيقتصرولم

للكنيسة.وجهتالتيالثمكاويوكثرتالضذمر،ازدادحيث،الناس

اعلامانظر/م1650عامو!في1596عامولد،الفرنيينالفلاصفةاحد،ديكارتينيهر(1)

213عى/توماسهنري/الفلامفة

34ص/الحديثاقدن.يختار(2)
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،المطبوعاتعلىفرضوهاالتيوالرقابةالكنيسةرجالسلوكسوءالناسغضبمنزادومما

الىبالإضافة،والتعذيبوالتجسسالقسوة!روبأشداستخدامالىالتفتيشمحكةوالتجاء

دفعوعدمالدولةلقوانينخضوعهمكعدم،الناسسائردونبهايتمتعونكانواالتيالامتيازات

يحتقرونهمالناسجعلتالتيالإمتيازاتمنوغيرها،باللينلهمالمحاكمومعاملة،الضرائب

بهم.ينددونو

علىوالحم،الدينيةللمعتقداتالصرمجةالمعاداةمرحلةالىوصلانالىالنقدتدرجثم

وكاجمهاالكنيسةينقدأخذحيث))فولتير"1بهقامماذلكومنبنقد.رجالها،والجهر،الكنيسة

يقولحيثبالديناستخفافهمدىلنا".يظهرالتعصب"مقبرةكتابهولط،،ميدانكلفي

الذيكالثورالثاس-منالأعظمالسوادتفكير-شأنغيرمندينهيعتنقمن"ان:مطلعهفي

راضيأ،(2.ويحملهللنيريستسلم

تلكويزيلالكنيسةرجالنفوذمنيقلصانفولتيرحاولفقدذلكعلىوعلاوة

فيهيرجعانينبغيبالزواجخاصهوما"كلقالهوممابها،يتمتعونكانواالتيالإمتيازات

.؟(الزوجينيباركانالاالقسيسعلىوليسالمدنيةالسلطةالى

4"للدولةالتابعةالرعيةمنافرادلأنهمللحكومةالقسسيخضعان"ينبغييضيفثم

قاموسأو!لأ"ينالور،هلباخ"ديدرو،أمثالالفلاسفةمنمجموعةفرنسافيظهركا

،للأديانمعاداتهمفيهاظهرواإ"الأنسكلوبيذيا"بعنوانالإنسانيةالمعارفلخلاصجامعأعامأ

،السعادةعلىالانسانحصولدونمخوليالتيالعوائقهيوالأديانالشراخ"ان:قالوهومما

؟"الطبيعةالىليرجعمحوهاعليهفيجب

:ص/الفلامفةاعلام/؟مس8وتوفي1694ولدفرنيفيلوفلميهاروماريفرانواأفولتير(1)

259.

(2)

(3)

(4)

(5)

190ص/الطويل.د/النزاعضة

55عى/جلالحن/ابفرنيةالثوة

55ص/الابقالمصدر

74ص/ث!ارل/الحديثاقدنتاريخ

http://www.al-maktabeh.com
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انجلز،،هيجل،رسل"براترائد.امثالالماديينالفلاسفةبظهوروذلكخطورةالأمرازدادثم

اما،الغيببعالمالإيمانمنخاليةماديةنظرة-اغلبهم-للحياةنظرواحيث"ماركسوكارل

...العتهعلىالقائمةالباطلةالاثباتاتمن"نسيجعنعبارةنظرهمفيفهيللأديانبالنسبة

وليدفانهالديناما،الحقيقةالىيقودناالذيهو"وحدهوالعلمببطلانها،العلمقضىوالتي

.9"الخوف

المصدريشكل-الذيالعلم"ان:والدينالعلمبينالعلاقةعنرسلبراتراندقالهومما

انهبك،النفسخلودفيأو!الثهوجودفيللاعتقادمجالأيفسحانيمكنلالمعرفتنا-الوحيد

؟"والاستحالةالبطلانبالغةيةنظرالخلوديةنظريعتبر

بالمعتقداتواستخفالعلمجائباختارفريق،فريقينالىالغربعلماءانقسموهكذا

ولكنهالدينيةبالمبادئتصكيقوفر،الماديونالفلاسفةفعلكما!الثهوجودوانكربل!الدينية

.إالكانحيسةرجالفعلكماوحاربهبالعلماستخف

آرائهاوفرضونفوذهاسيطرتهاعلىتحافظانتريدفالكنيسة،الفريقينبينالنزاعوتفاقم

لها.الناسوخضوعوأفكارها

عنونتج،الحياةمننصيبهيأخذو،الكنيسةقيدمنيتحررانللعقليدونيروالفلاسفة

لايجتمعانضدانأضهاالفلاسفةقرربل،والدينالعقلبينالجمعاستحالةالعميقةالهوةهذه

بالآخرإ.الكفريقتضيبأحدهماالايمانوان

نا.ت!لللابدوكانللمعرفةالوحيدالمصدرواعتبارهالعقلسيادةبوجوبالقولوازداد

فقدتفقد،ههاتولكنلها،المناهضةالأفكارومن،العارمةالموجةهذهطا!ثنمنمخلأ

صاغيةآذاناتجدكلمتهاتعدولمبها،تقومكانتالتيالقاسيةللأعمالنتيجةالروحيةاهت!ناكم

الكاثوليك،فهناكضعفها،الىأدتوالتيصفوفها،داخلالثديدةالانقساماتعلىعلاوة

المسؤولينكباروهناك،مبادئهمنشرسبيلفيعنيفصراعوبيهما،البروتستانتوهناك

الذينالمسئولينصغاروهناك،كثيرةباقيازاتيتمتعونالذينالعاليةالمناصبوأصحاب

المناهضةالجديدةالبعثحركةالىبالإضافةالأمورهذهفكلوشقاء،بؤسفيبعضهمعاش

1)

2)

128-؟27ص/بوخينصكي/الفلنفةتاريخ

102ص/الابقالمصدر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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واتصندي.المقاومةعنعاجزةالكنيسةجعلتالناسمنكثيرأحولهاجذبتوالتيللكنيسة

.للمعارضة.

شطرةمنمخداناسطاعتالتي،الفزلسيةالثورةبدايةمعالقاضيةالضربةوكافت

"فولتير،امئالالفلاسفةمنطائفةفرنسافيظهرحيث،الحياةميادينعنوتبعدهاالكنيسة

للكنيسة،المناهضةالأفكار،بنثربداواالذينالفلاصفةمنوغيرهموروعو(،ديدرو،منتسكيو،

سلطةمنسئمواالذينالناسبينرواجأالأفكارهذهولقيتملطاكا،منالحد-وضرورة

والحريةوالعدلبالمساياةيطالبونالناسوبدا،ضدهموحشيةاعمالمنبهتقوموماالكنيسة

...مايريدوينثرويكتبيقولانيق-ارحشضكليكونبال!ا"وتطاليالفردية

.1(،يريده-إلذيالدينويعتنق

م1789سخةهائلأانفجاراانفجرتحتىتدربحيأتظهرالكنيسةعلىالثورةبوادروبدات

منوتقلمى،الكنيسةسلطةمنمخداناستطاعتالتيالثورةتلك،الفزلسيةالثورةفيممثلة

اضهماثهمعلىغلأوةبها،تشعونكانواالتيالامتيازات"جميعمنجردكمحيثرجالها،نفوذ

علىالأمريقتصرولموالقضاء،والتشرجوالحكمبالسياسةيتعلقفيماخاصة،الميادينشتىمن

بمثابةكانتم1790سنةاجتمعتالتيالوطنيةالجمعيةعنالقراراتبعضعدرتبل،ذلك

رجالها،واجبيتاموالها،وصادرت،الكنسيةالعشورالغتحيث،للكنيسةالقاضيةال!بربة

.إالباباقيلمنتعيي!هممنبدلأالكخيسةرجمالتعينواخذت،المدنيللدستورالخضوععل

والمدارسالمعاهدبعض-اغلاق*علىعلاوة،الكنيسةفيالموظفينعددخفضتكما

لدستورالدينرجالاخضاعالثورةدستورعننتج"ولقد:فيشريقولذلكوفيلها،الخا!عة

العث!وراولأفالغت،الضربةتلوالضربةلهمتكيلالجمعية"واخذتيضيفثم2(،مدني

الرهبنةطواثفوحل،الكنيسةاملاكجمغبمصابىرةذلكثنتثم،يفىتعودفعدونالكنسية

عددبتخيفىالضربتينهاتينواردفت،بتولهمنذورمنوالراهباتالرهبانيرومخرالدينية

عظيمأ(،2.مخيضأالكهنوتيينوالأشخاعىالهيئات

(1)

(2)

(3)

126ص/هيزكارلتون/والاتجماعةالاسيةونتاثجهاالصناعيةاثوؤ

81ص/الحديثالصرفياورباتاريخ

81ص/السابقالمصدر

http://www.al-maktabeh.com
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الافرادجميعان:ومنها،الانسانصوقحولالقراراتبعضالجمعيةاصدرتكا

لهمليستالشعبابناءكسائرالكنيسةرنجالوان،بالحريةويتشعون،الحقوقفيمتساوون

يتعلقفيماامابالسواء،الموأطنينجميععلىالضرائبتوزجفرضتكا،معينةامتيازاتاي

يملكشخص"كلبأن""شارل-يقول-كمايقضيقرارصدرفقد،ومعتقداتهمالناسبآراة

ولوكائتحتىآرائهبسببينزعجانيجورولا،الحريةبمطلقيتكلماويكتبانفيالحق

إ"ا.بالدينتتعلق

كاننطاقهامنخرجماواولفشيئأ،شيئأالكنيسةيدمنتنتقلالأموراخذتوهكذا

انهمواعلنواانتزاعأ،يديهمنالسلطةوانتزعواالبابا،سلطةعلىالملوكثار"حيثالسياسة

البابا"؟بارادةلاهمبارادتهمملوك

البابابهقامماولعل،مركزهعلىالمحافظةسبيلفيسلطانهعنيدافعالباباوظل

السياسيةللحريةمعارضتهمدىتظهرم1846-م9830سنةعثر"السادس".غريغوري

الحريةحركةفيهاادانمنشوراتعدة"اصدرحيثاوربافيطريقهاتثقاخذتالتي

.؟(السياسية

تنددواخذت،الصناعيةالثورةقيامصاحبتالتيالاقتصاديةالحريةالكنيسةقاومتكما

والرباالربالوجودوذلك،المسيحيللدينمخالفةمضامينعلىيقومانهعنهوتقولبالإقتصاد

كانت!ة:االدثهيخلصةتكنلمقطب-!محدالاستاذيقول-كماالكنيسةمقاومةولكنحرام4،

يدها"ه.الىيتدفقولااليهودايديالىيتدفقكانالذيالمالمنتغار

اثعلمية،للحقائقالمعارضموقفهابسببالكنيسةدائرةمنخرجفقد،للعلمبالنسبةاما

.إوحرقهمللعلماءوقتلها

08-79ص/ثارل/الحديثاقدنتاريخ/انظزللاعتزادة(1)

عى9/طب-محمدللاستاذمحاضرة/ةينا!لعلا(2)

25؟عى/كارلتون/الصناجةالثورة/بتصرفانظر(3)

اورباطعاماورباصربأبربأاخاك"لاتقرض:بينهمفيماالرباعنالنيضرالتثنيةفيجاءآ4)

19/23،(بربايقرضمماشيء،

عى9/طبمحمد/العلمانية(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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-حركلمة"وظهرت،الكنيسةتقولهلماولا،للدينخاضعينغيرانهمالعلماءاعلنضدلهذا

الدينمنووقف،الكنيسةنطاقمنالعلمخرجوهكذابلحد،(االجقيقيومعناهاالفكر

فلاالتدينارادومن،يتدينانلهلايبغيالعلميلتسىفالذي،والتضادمالتضادف!م

بالآخرأ..الكفريقضيباحدهمافالايمان،يتعلنمانلهينبغي

منلهوغرجالهمفسدايعتبرالعلصيالبحثفيالثهذكرمجردانالىالامروصل"بل

تفكيرذاالانسانيصبحانما!يقولونفيماعليهادوليللاالتي،-اليبياتدائرةاذالعلمدائرة

الغييات(أ.تلكانكراذاعلصي

فشيئأ،أث!يشدائرتهامنمخرجالامورواخذت،قوةولالهاحوللاالبهسةغدتوهكذا

بالدولة،الدينعلاقات"بفصليقضيحاسماقانونام1905سنةفزس!احكومةاقرتحق

؟"الدينتجاهالدولةحيادواعلانبيظالتفريقاساسعلىويقوم

اقحامهيجوزولاالفرد،بضبيريتعلقخاصامرانهعلىاليهينظرفاخذ،للدينبالنبةاما

ذلك.وغيرواتشريعيةوالاقتصاديةالسياسيةالحياةميادينفي

اقصتالتيللدولةالكنيسةرجالوخضع،الحياةميادينعنالدينفصلاقرارتموهكذا

نرالطاعةالووريمينيقسمواانعلىالكنيسةرجالواجبرت،ا!اوقمنني!لابعلاقةمالكل

يمينيقسمواان،الدينرجالمنبعدفيماالوطنيةالجمعية"طلبتحيثالجديد(،للقانون

الجديد"4المدفيوالدستوروالملكللشعبالولاء

معظمشملحتىامتدبل،فحسبفرنسافيالدولةعنالدينفصلإقرارمبدأيقتصرولم

اوربا.دول

رجالهاوانزوى،الحياةشونفيتتدخل.انتستطعتعدولم،الكني!ةدورانجغىوهكذا

.إالموسيقىانغامعلىوالارشادبألوعظالقيامعلمهمهمواقتصرت،الكناثسفي

01عى/يقا!لالمصدرا(؟،

11ص/بىا!لالمصدزا(2،

42ص/الجندينورا/نيةلعلمااسقوط(3)

93ض/يزضيعانالعزعبدالمعاعر/د.يخالتار(4)

http://www.al-maktabeh.com
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الشاسيةألميادينكلانبل،الحياةشئونفيشأنايلهيعدفلم،للديقبالنسبةاما

اصبحضدذلكعلوسلأوة،نطاقهمنخرجتذلكوغيروالقضاثيةوالتشرييةوالاقصادية

الدنيا(،الحياةشثونفي.لهشأنولا،بالآخرةالفردتربطعلاقةعنعبارةالاوربييننظرفي

الفردإ.بضميرتتعلقفرديةحالةعنعبارةوانه

كعقيده،كثيرةامورأعليهاادخلتانبعد،المسيحيةالديانةعلىالكنيسةجنتوهكذا

بصبغةصبغهاعلميةلنظرياتتبنهاعلىمجلاوةالأمور،منوغيرهما،الربانيوالعشاءاتثيث

عقولعلىفرضهاسبيلفيوقامتمخالف!ها،لامجورالتيالمقدسةالامورمنواعتبرتهادينية

كانفا،عقولهمالناسعلوحجرتخالفها،اوانكرهامنكلوتعذيبوحرقبقلالناس

الحياةمرافقجميعواقاموا،أنفسهالدينمهاجمةالىذلكومخطوا،عليهاثارواانالاالعلماءمن

الدين.عنالبعدكلبعيدةاسسعل
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العلممنوالكنيسةالاسلامموقفبيناجماليةموازنة

موازنةاضعاناحببت،العلممنوالكنيسةالاسلاممنكلموقفبيانتمانبعد

يلي:فيمانجملهاالموقفينلكلاكخلاصةاجمالية

العلم:منوالعهدينالقرآنموقف-أ

التأملعلىالانسانمخثالآياتمنكبيراحشدأهناكانالكرمالقرآنفينجدبينما

وتسخيرم!ها،الاستفادةوكيفيةالأخرىبانحلوقاتوارتباطاتهوجودهمجقيقةيتبصروانوالتدبر،

البشر،سائرعلىوتفضيلهمللعلماءمدحهعلىعلاوة،الانسانيةعلىبالنفعيعودبماالكونفيما

فضلأ،ومعجزاتهمالأنبياءكراماتحولتدوركديردنصوصأوالجديدالقديمالعهدينفينجد

ععله،استخدامعلىالانسانتحثالتيالنصوضاووالشراخالأحكاممنخلوهاعن

.للانسانسخرهاالتيوجل--عزالثهمخلوقاتمنوالاستفادة

الحديثتناولتالتيالقرآنيةالآياتمعتتفقالعلممعطياتفإن،.ذلكالىوبالاضافة

القرآنية.النصوصمعتصطدمانعلميةحقيقةلأيمجكنولا،العقليةالعلومبعضعن

يئ!لاالنصوعرءبعضامامحائرأوالجديد!ةة،ط-القديمالعهديننصوصفيالمتأملولكن

واضحأ،،فييبدوالذيوالتنافرالتناقفىالىبالاضافة،العلممعطياتمعاغلبهافيلاتتفق

ذلك.وغيرالسلامعليهالمسيحانسابشجرةوذكرالطوفانقصةمثل،الرواياتبعفى

معتتنافىالتيالتكاليفبعضوالجديدالقديمالعهديقفيوردفقد،ماضبقعلىوعلاوة

وعقيدة،الربانيالعشاءكمسألةوذلكيسف!غها.،انا!سرياللعقل*مجكنوالتي،العقل

التثليث.

كتاباه!مضتالتيالثمرعيةالأحكامكلانيجدالكرمالقرآنفيوالمتدبرالمتأمللكن

.السويالعقلمعتصطدمانمجكنولاالعقولتتقبلها-عزوجل-الثه

عليهالثه-ضلىالثهرسولاكموا،وغيرهموكومثمركينمنالاصلاماعداءولهذا.فإن

لمولكغ،الافتراءاتمنذلكوغيربالسحر،وتارةبالجنرنتارة،بالقرآنجاءهمعندماوصلم-

.للعقولهو-مخالفاو،يضللامحمدبهجاءالذيهذاانالقرآنعنيقولوا
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وثمعرسحر:القرآنفيالكفار-ويقصديقولون"كانوا:يطا!ثلايقولذلكوفي

مخالفهواولايعقلهذاانيقولونمااولىكانبل،الأولينوامماطيربشريعلمهوانماوافتراء

يانةجروعرفوافيهماعقلواانهمعلدلشيء،ذلكمنيكنلمفلما،ذلكاثمبهاق.واللعقول

ولمكانماامرهممنكانحتى،اخرىلأموراتباعهابواانهمالا،العقولمقتضىعل

.1(،هنعنفيهفيقاطعأفكان،المدعىبهذااحديعترضه

العلم:وطلالىوالعل!ءالعلممنالدولةموقف-لي

العلم:من-موتفها؟

،الجامعاتحيث.انشأت،فائقةعنايةوتوليهبالعلمكتمالاسلاميةالبلادفيالدولةنجدبينما

وارسلتبالمساجد،الحقتالتيالمكتباتالىبالإضافةالعامةوالمكتات،والمدارسوالمعاهد،

أنشأتكمالترجمتها،العلماءوجندت،الكتبعلىالحصولسبيلفيالبلدانسائرالىالرسل

فييحدثكانذلككل-فبينماالعلميةبالحركةإلنهوضسبيلفيذالكوغيرالورقمصاخ

بصبغةوصبغتهاالكنيسةلسلطةفعتالعلومانالمسيحيالغربفينجد-الاسلاميةالبلاد

علوفرضها،المقدسة0بالنصوصذخرىالعلومبمضقيدتكاعليها،الخروجمجوزلادينية

لنظرياتاوالمقدسةسالنصوصىفيوردلماخلافأجاءتعلميةحقيقةوكل،الناسعقول

الكنية،قبلمنتلاقيهاكانتالتيوالحرمانالمحاربةبسببالنورلاترىكانتالكنيسة

الدراتتقومكانتجيث،والمكتباتوالجامعاتبالمدارس-الدولةاهتمامعدمالىبالاضافة

للكنيسةالتعليميةالبرامج-فوعينعي!اذهو،ذلكشابهوماكالأديرةللكنيسةخاصةمبانفي

ياكا.ونظر

:العل!ءمنموقفها-2

منواجمتيامعنايةكلوترحافمحلهمفيمجدونالاسلاميةالدولةفيالعلأءكان

عندبهامجظونكانواالتيالرفيعةالمكانةالى.فبالأضافة،الاسميةالبلادفيالحكامقبل

سبيلفيالوصائلجميعلهموتيسر،علعمتغدقالأموالبهانتوالأمراء،وا-لولاةالخلفاء

ودراستهم.ابحاثهنممواصلة

28عى-3/جلث!الجيالمواضات/انظرتضيلأ(؟
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منوالاضطهادالتعذيبوسائلجميعمنيقاسونالعلماءكانضدالمسيحنيالغربفياما

منوغيرهم"كوبرنيكوس"ولعنة"جاليلو"وتعذيب"برونو"حرقولعل،الكنيسةقبل

.نقولماعلىواضحةدلالةتدلالعلماء

العلم:طلالىمنموقفها-3

مواصلةسبيلفيالتسهيلاتجميعالإسلاميةالدولةفيالعلملطلاباليئت

والجامعاتوالمعاهدالمدارسوانشاء،عليهمتنفقكانتالتيالأموالالىبالإضافة،دراساتهم

مواصلةيستطيعواحتى،العلملطلابالمساكنببناءيأمرونالولاةبعضكانفقد،العلمودور

طلبةغلىتوقفكانتالتيالكبيرةالأوقافعلىعلاوة،تواجههمصعوبةايدوندراساتهم

العلم.

أجلمنرخصأالعلمطلاببعضتمنحالكنيسةكانتفقد،المسيحيالغربفياما

الكئيسةامتلاكمنالرغمعلىالدراسيةنفقاتهمتغطيةطريقهاعنيستطيعوالكي!التسول

وطلابه.بالعلمالكنيسةاهتمامعدمعلىواضحةدلالةيدلوهذا،الطاثلةللأموال

والكتب:المكتبات-ج

العلومانواعشتىفيوالمجلداتالكتبآلافعلمختويكانتالتيالمكتاتانتشرت

فا!سلنما،بالكتالاهتمامغايةةو،لولالخلفاءاهتمحيث،الاسلاميةالبلدانسائرفيوالمعرفة

جهاز!عينواكالترجمتاالعلماءوجندوا،عليهاالحصولسبيلفيالطاثلةالاموالوانفقوا،الرسل

علعلاوةوتصنيفها،وترتيبهاالكتبعلالمحافظةسبيلفيوغيرهمونساخوراقينمنضخما

الكتب.نشرفيكبيرأهلرلهاكانالتي،الورقبصناعةالاهتمام

بعفىعلىلاحتواثها-وحر!االكبلبعفىمصادركاعلىفعلاوة،للكنيسةبالنسبةاما

وتتدخلالمطبوعاتعلىالصارمةالرقابةتفرضكانتفقد-ياكانظرمخالفالتيالعلميةالحقائق

ياكا.لنظراتحالفةالكتبمطالعةاتباعهاعلىوتحرم،ودروسهمالعلأءبحوثفي

التتنالعلميةالأخطاءعلفعلاوة،الأديرةداخلبهاتحتفظكانتالتيللكتببالنسبةاما

علمدراسةعل-اغلبهافي-مختوكاالتيالمعلوماتوتقتصر،اثنباهظةكانتفقد،مختوكاكائت

.اللاهوت
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الطبيعية:العلوم-د

المسلمين،العلأءعندرفيعةمكانة-انحتلفةبفروعها-الطيعيةالعلومبنكثيرتبوا

اكتشفواضد،العلومانواعفقفيالمسلمينعلأءاحدثهاالزالكلعيرةالإبتكاراتالىفبالاضافة

العلميةالاخطاءمنمحيراججنبالىجنباالعقلمعتسيركانتالتيوتجار!مامجاثهمنتيجة-

الاخرالبعضوطوروايخهاالناضوكملوابضهاضححواالصر،ذلكفيث!اثعةكانتالتي

العلوممنكثيراتقيدانقوةمناوتيتمابكلالكيسةحاولتفقد،المسيجيالغربفياما

عليهاالخروجيحاولمنكلتعاقبواخذت،دييةبصبغةصبغهاياكاونظر،المقدسةبالنصوص

علىالتعرفخلإلهامنيمكن،العلومانواعلبعضمقارنةفذهاقثيلسبيلوعلىمخالف!ها.او

المسيحي.الغربفيومستواه،الاسلاصيالثرقفيالتعليممستوىبينالضخمالفارق

الطي:-9

بالعمليات،.والقيامالعلاجووصفالمرضىعنوالكشفالمعاينة-حقائقكانتبينما

المستشفياتالىبالاضافة،وراحتهمالمرضىلعلاجتوفرتالأمور.التيمنذلكوغيرالجراحية

فيالكنيسةكانت،الاسلاصيالعالمفيمخدثوالكال-الصحةشروطفيهاتوفرتالتيالراقية

المكتشفاتبعضوتحاربوتعارض،مزاولتهاوالطبتعلمالرهبانعلىمخزمالمسيحيالغرب

الخطيئة،بشبتنشأالجسديةالأمراضمعظمانالكنيسةلاعتقاد،ذلكوغيركالتخديرالطبية

القسيس،امامبالخطيئةواعتراتتزبةالىيحتاجبل!وجراحينأطباءالىلايحتاجعلاجهاوان

والسحرباقائمالمعالجةالىبالإضافة

الفلك:-2

ىدم!ىلعواضحةدلالةتدلالفلكعلمفيالإسلاميةوالآثاروالمؤلفاتالآلاتلعل

التيوالدراسات،المأمون!دفيانشئتالتيالمراصدولعل،العلمهذافيالمسلمينعلماءتفوق

منوغيرهم""والبتانيوشاكر"ابناء"و"الصوفيالرحمن،)عبدامثال،العلماءبهايقومكان

والابصاربالضرءيتعلقفيمالاسيماالعمر،ذلكفيالشائمةالعلميةياتالنظرلبعضتصحيح

علمرقيعلىواضحةدلالةتدل،والخسوفالكسوفظاهرةودراسة،للنجومرصدهمعلىعلاوة

فية.الاسالبلادفيوازدهارهالفلك
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المقدسةالكتبفيوردبماالكنيسةقيدتهفقدالمسيحيالغربفيالفلكبعلمبالنسبةاما

علىياتالنظرهذمثلفرضسبيلوفي،حولهاتدورمنالشس!وان،ثابتةالارضواعتبرت

ولعنة"جالييو"معاقبةولعل،ذلكبخلافيقولمنكلتعاقباخذت،الناسعقول

ذلك.علىدليلاثتنكتبهوحرقومصادرة"""كوبرنعكوس

الجغرافيا:-3

"البغدادي"و"بطوطةابن"و"يسيالإدر"الاسلاميينالجقرافيينبيناش!تهر

فيهاسجلواالمؤلفاتمننفيسةثروةتركواحيث،الجغرافياعلمفينبغواالذينالعلماءمنوغيرهم

الدقيقوصفهمالىبالاضافة،والبلدانالأقاليمعبرالعديدةبالرحلاتقيامهماثناءمشاهداتهم

العلم.جهذاالفائقةالعنايةعلىيدلمما،المتنوعةللخراثطورسمهم،الجغرافيةللظواهر

علىتدلالتيالجغرافيةوالنظرياتالأفكاربعفىانتثرتفقد،المسيحيالغربفياما

الثسىاختفاءلظاهرةتعليلهمذلكومثال،العلمبهذايتعلقفيماالشديدوالجهلالتخلفمدى

.إوتستقرخلفهعظيمجبلالىالوقتذلكفيتأويالشمسبان،ا"لغروبوفت

فقدالمطر،سقوطلظاهرةبالنسبةاما،لجهنممواجه!هاعنناتجانهاحرارالشمسظاهرةعللواكا

كباراللاهؤليين،احد،""تزماسيةنظروطأةمختترزحالزمنمنيلأطوردحأاوربابقيت

فيألا..حطسعلالماءمنهاليتدفق!اءأدابوابايغلقونويفتحونالملائكةان"ومؤداها

.\"ليرو!ا!

،-الكيعياء:

المسلمين،العلماءقبلمنوالاهتمامبالعناية-الأخرىالعلوم-كسائرالكيمياءحظيت

ومحضرونالعديدةالتجاربيجرونكانوافقدوالتصعيد،والترشيحالتقطيرعملياتالىةفا!!لابف

كانواالتي،الكيميائيةالموادمنوغيرها،يكوالنتر،يتيكالكبركحامض،انحتلفةالمركبات

399عىمظهر/جلال/العالميالترقيفيواثرهاالارومحضارة(1)
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المعادنيلومخووالعقاقير،يةالأدووصناعةالجلودكدفي،انحتلفةالصناعاتفييصتخدعونها

نفيسة.الىالخسيسة

قبلمنالعنيفةوالحملاتالاضطهاديواجهونالعلأءكانضد،-المسيحيالغربفياما

منالكنيسةتتبناهمامخالفعلميةنتائجالىيتوصلواانتجار!منتيجةاستطاعوالأعهمالكني!ة

اسبابلمعرفةيتوصلأنبتحليلهاستطاعلأنه""لينيوسعلىثورتهمذلكومنوافكارياتنظر

1(،فيهينياتالجومننوعتكاثرالىراجعالمياهاحمراران":قالهومما،المياه:احمرار

لتعليلصرمحةمخالفةالتعليلذلكفيلأنبالعداء،وجاهرته،الكنيسةقيامةقامتضدفذا

.إالربانيةالمجزإتمنمجزةباكاالظاهرةتلكعللتالتي،الكنيسة

التيالكنيسةوطأةتحت،الوسطىالقرونخلالاورباتعيشكانتوالآراءالأفكاربهذه

-فيتتفقلاالتيا!ايونظرلأفكارهايخضعلممنكلومعاقبةبمحاربةاه!فنعلالعهداخذت

العلم.معطياتمع-اغلبها

الأمةانوكيف،الاسلاميةالحضارةيخلتارالمشرقالوجه،المقارنةهذهبعديتضحوهكذا

انواعشتىوالازدهارفيوالتقدموالعزةالمجدتبلغانبدينهاقصكهانتيجةاستطاعتالاسلامية

المراجعبمثابةكانتالتيالضخمةالمؤلفاتعلىعلاوة،العلملغةلغتهاوكانت،والمعرفةالعلوم

تعلم.انارادمنلكلالاساسية

العلميةالحقاثقوحاربتالعلأء،اضطهدتالتي،المظلمالكنيسةيختاريتضحوبالمقابل

نفسهالدينعلىثمالكنيسةعلىتثور"اورباانلاغرابةولهذا،وأفكارهاياكابنظرالعلوموقيدت

.البشريالعقل؟تحرروالازدهارالتقدمسبيلفيالكبرىالعقبةنظرهافياصبحلأنه

277ص/والدينالعلمبين(1)
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تمةالخا

النتائجاستخلاصيمكن،العلممنوالكنيسةالاسلاممنكللموقفالدراسةهذهبعد

ا%تية:

العلماء،وتمجدالعلمطلبعلىمخثالكرمالقرآنفيوردتكثيرةاياتهناكان-1

وضعتأخرىاياتوردتكذلك،العلومانواعبعضالىوتشيرالبشر،سائرعلىوتفضلهم

والنتائجالحقائقالىالوصولأجلمنالانسانيالعقلاماميقالطرومهدتالرئيسيةالخطوط

السليمة.

عدمفيجبهذاوعلى،القرآنيةالآياتمعتصطدمأنعلميةحقيقةلأقييمكنلا-2

للآتي:وذلكالعلميةياتالنظرتوافقلكيمختمللاماومخميلهانيةالقرآقسرالآيات

والتبديل.يادةوالزوالتعديلوالصوابللخطأقابلةالعلميةياتالنظران-ا

الأمور،وصوابخطأعليهايقاسالتيالأصلهيالعلميةياتطالنظرانيعنيذلكان-ب

.إالقرآنيةالآياتذلكفيبما

لأن،اجماليةبصورةذكرتها،العلومانواعبعضالىاشارتالتيالقرآنيةالآياتان-ج

العلمية.ياتوالنظرالكشموفاتتلكعلىوقسرهاحصرهامناومحالآياتمدلول

الآةقسردونالقرآنيةالآياتمدلولتفسيرفيتافو!ثكلاتلكمنالاستفادةمجكنفانهولهذا

-عزوجل-.الثههومرادهذابأنوالقول،المكتصفذلكعلى

العلمطلبعلىالصحابةحثعلى-وسلمعليهالئه-صلىالئهرسولحرصالىبالاضافة-3

أجلمنالتعليميةالوسائلجمغيستخدم-والسلامالصلاة-عليهكانفقد،كمانهمنوالتحذير

حسب،الشرعيةالعلومتعلمعلى-والسلامالصلاة-عليهدعؤلهتقتصرولم،ونشرهبالعلمالنهوض

تعلمه.علىحث،والنفعبالخيرالانسانعلىيعودعلمكلبل

النبويةوالسنة،الكرمالقرآناولاهاالتيالفائقةوالفاية،الكبرىللاهميةنتيجة-4

،ونشرهبالعلمالنهوضسبيلفيالاموالوانفقت،العقولتط!ثنو،الجهوتكاتفتفقد،للعلم

،!تح،العلومكثبركل.،وازدهاروتقدم،والمعرفةالعلومانوالحشتىفىالعلأءنبوغالىادىهما
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يآويالتيالرئيسيةالمراكزبمثابةالاسلاميةالبلادوكانت،العلماهللغةالعربيةاللغةغدت

.وصوبحدبكلمنالعلبمطلبةاليها0.0

البلادعلىتأثيرهيقتصرلمالاسلاميةالحضارةصاحبالذيوالازدهارالتقدمان-5

حيث،المسيحيالغربالىالاسلاميةتجاوزالبلادالحضارةتلكتأثيرانبلذسبالاسلامية

الكثيرونقلاخعباسعلىعلاوة،اللاتينيةاللغةالىالكثيرةالكعبوترجمتالعلوممنكعيرانتقلت

والمدارسالجامعاتداخلتعليمهميتلقونكانواالذينالغربيينالعلمطلبةيقطرعنالعلوممن

الصيية.والحروبوصقليةالاندلسبلاديقطرعنوكذلكالاسلامية

لولاهاالتي،الاسلاميةللحضارةالكثيربالشيءمدينةالاوروبيةالحضارةفإن،هذاوعل

.قرونعدةالاوربيةالحضارةلتأخرت

حيث،وازدهارهاالعلومتقدمفياثركبيرالمأمونعهدفياتسعتالتيللترجمةكانلقد-6

جانبالفلسفيةالكتبلترجمةكانفقدبالمقابلو،المترجمةالكتبتلكمنالمسلمينعلماءاستفاد

طبقةظهرتكما،للاسلابميسيءانارادمنلكلخصبأمرتعأالكتبتلكاصبحتحيثسلي

.إالغيبيةالأمورذلكفيبما،للعقلشيءكلاخضعتالفلاسفةمن

ازدادكا،مذهبهاتأييدسبيلفيالفلسفيةوالبراهينبالحججتستدلالفرقبعضاخذتكل

الترجمة.عننتجتالتيالفلسفاتشيوعبسببالمسلمينبينوالشقاقالجدال

عنبعدهماهمهاعديدةاسبابالىيعودوجهلهمومخلفهم،المسلمينضعفاسبابان-7

تعرضتاخرىاسبابالىبالاضافة-وسلمعليهالثه-صلىمحمدنبيهوسنة-عزوجل-الثهكتاب

التيوالفقوالثوراتالإنقساماتعلىعلاوة،والمغوليالصلييكالغرو،الإسلاميةالأمةلها

الاسلامية.الأمةبينحدثت

وكرادلةشمامسةمنضخمجهازمنئتضمنهوما،الحاليبمفهومهاالكنيسةفكرةان-8

-ان"سلوككابها،يأمرولم-السلام-عليهالمسيحعهدفيتكنلم،الألقابمنذلكوغير

الامخطاط.غايةفيكانعليهاالقائمين

فيوردتالتيالمقدسةالنصوصبعضمعاغلها--فيتتفقلاالعلممعطياتان-9

.العلومانواعلبعضتعرضتوالتيوالجديد،القديمالعهدين

خلالاوربافيوالجمود،والتخلفالجهلالىادتالتيالرثيسيةالاشابمن-10

يخالفها.منكلومحاربة،المقدسةالكتبفيوردبماالعلومتقييدهو،الوسطىالقرون
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الأموربعفىالىبالاضافةوالجديد،القديخالعهدينقيوردتالتيالمتناضماتان-11

وعقيدةالربانيانعث!اءكمسألةالمقدمةالكتبفيمنهاوردمام!واءالعقللايستسيغهاالتي

الكنيسة،منينفرونالعلماءبعض"جعلتالكنيسةرجالالسنةعلوردماام،التثليث

فيكبرىعقهاعتبارهاعنفضلأ-،الاحتراممنخاليةنظرةالمقدسةالكتباكوينظرون

والازدهار.التقدمسبيل

لها،انحالفةياتوالنظرالأفكاروظهور،للكنيسةالموجهةالانتقاداتفيالمتاملان-؟2

الأنجكاربعفىوانتقال،الأندلسبلادفيالإسلاماستقراربعدالامجدثلممعظمهاانمجد

علىواضحةدلالةذلكوفي،المسيحيالغربالىالإملاميةالبلادمنالعليةوالنظريات

العميق.سباكامنوايقاظهاالغربيةالعقولتفغفيالاسلاميةالحضارةاسام

كبيعبها،يقومونكانواالتيوالمهازلالكنيسةرجالبينتفشىالذيالفسادان-13

وسميتعليهاوثارواالكنيسةعارضواالذينءا!!-زل،بعضظهورالىادى،الغفرانصكوك

بالبروتستانت.حركتهم

للعلماضطهادهافيالكاثوليكيةمنتعسفأاقلتكنلمالبروتستانتيةالحركةان-14

الطبيعيةللروحالبروتستانتعداءعلىيدلحرقمنسرفيتوسلهتعرضماولعلوالعلماء،

للعلم.

تجاهالوسالىالقرونطوال،الكنيسةثاتقومكانتالتيالوحشيةللاعمالنتيجة-15

إلىادىعليهاالقاثمينسلوكسوءالىبالاضافة،العلميةالحقائقمنلكثيرومقاومتهاالعلماء،

اقيوالقوانينالمبادئولعل،نفسهالدينالىذلكتجاوزبلللبهنيسة*،مناوئةوآراءافكارظهور

والدينللبهيسةوالكراهيةالشديدالعداءعلىواضحةدلالةتدلالفرفسيةالثورةقيامصاحبت

بينتقومهوصلةالدينمفهومواصبح،الكنيسةنفوذتقيمىالىالمطافكايةفيادىممامعأ

.إللحياةالأخرىنوئ!ثلافيتدخلدونوربهالعبد

البحثهذااختتمالعلممنوالبهي!ةالإسلامموقفلضحانوبعد،المطافنهايةوفي

وربكاقرا،من*علقالانسانخلق،خلقالذيربكباسم"اقرا:وجل--عزالئهبقول

."يعلممالمالإنسانعلم،بالقلمعلم-الذيالاكرم

.-؟/"؟(العلق
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المرالجغ.-ثبت

.الكومالقرآن-.\

الأعلالمجلس/القاضيغتأرالدكتور/الغربيةا!ارةفيالاسميةإلمدنيةاثر-2

.م1972آلقاهزالاسميةنوئ!ثلل

المحمدية!الةمطبعة/التازيالهاديعبد/القرويينجامعةفيلزنأعشرأحد-3

.م1960

الماورديجيببنعمدبنعلىالحنلأبي/الدينيةوالولاياتاله!لطانيةالأحكام-4

.2مط1966معر..الحل!البابيمصطقمطبعةهـ/450عامالمتؤى

مطبعةهـ/505عامالمتوفي.الغزاليمحمدبنعمدحامدلأبي/الدينعلو!إحياء-5

.م1939مصر-الحلإ/سطق

م1947/بيروت/الرسالةمطبعة/الدستنعمرلمالصفااخوان-6

هـ/256عامالتوفيالبخارياسماعيلبنعمدالثهعبدلأبي/المفرالأدب-7

.ـه؟375/القاهرة/السلفيةالمطبعة/الباقيعبدفؤادعمدتحيق

هـ1341/مصر/المضارمطبعةعبدهمحمد/والمدنيةالعلممعوالنصرافيةالاسلام-8

.3ط

محمدعليهـمخقيق852المتوفيالعسقلافيحجرابن/الصحابةتمييزفيالاصابة-9

.القاهرة/والنثرللطبعدارالة/البجاوي

الفرفسية!الثورةالىالأوربي!الهضةفن*أالحديثالاود!لأالتاريخاصول-10

دارلممصطفئالرحيمعبداحمدوالدكتورراثمدعصتزينبالدكتورةترجمةفيثرهربرت

.3طم1969/ممر/المعارف

هـ435عامالمتوفىالهيثمبنالحسنبنالحسن(الرصائلا.مجموعالكواكب1ضواء-11

.\ط-ـه؟357سنةإلهند-الدكنابادحيدرببلدةالعثمافيةالمعا"رفداثز

نم.1954/2ط/،الزركليالدينخير/الاعلام-؟2
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العربية-الهضةدار/امينمتريترجمة-توماسهنري.د/الفلاسفةاعلام-13

.م19640القاهرة

الدكتورترجمة/الأمريحيينالعلماءمنغبةتأليف/الملمعصرفييتجلىالثه-14

.3طم1968القاهرة-وشركاهالحليمؤسسة/سرحانالمجيدعبدالدمردالثي

.القاهرة/المقدسالكتابدار/الأناجيل-15

كريصي-اسرارمطبعة/الصديتياحمدمحمد.د/فرنسافيوعلومهمالعربانتشأر-16

.م1941الهند

مصر-العربيةالنهضةدار/عاشورالفتاحعبدسعيد.د/الوسطىالعصوراوربا-17

.6طم1975

-المعارفدار/الثشاويمحمديزالعزعبد.د/الحديثةالعصورمطلعفياوربا-18

.م1969مصر

دار/عاشورالفتاحعبدسعيد.د/الوسطىالعصورتاريخفيودراساتبحوث-19

.م1977بيروت-احد

المعارفمكتبةهـ/774عامالمتوفىكثيرابنالحافظالفداءلأبي/والنهايةالبداية-20

.\طم1966-بيروت-

يت!بطفهـ-255عامالمتوفى/لهاحظمجربنعمروعثمانلأبي/والتبيينالبيان-21

.2طم1960-القاهرة-والنشروالترجمةالتأليفلجنة

الدكتورتحقيقهـ/582عامالمتوفىالخزرجيعبيدةلأبي/والمسيحيةالاسلامبين-22

.2طم1975-شامةمحمد

العصور-دار-مظهراسماعيلترجمة/وايتديكسوناندرو/والدينالعلمبين-23

.م0931مصر

.-بنغازيوالتوزجللنشرليبيادار/الزبيديمرتضىعمد/العروستاج-24

.2طم197؟/الشرقيابراهيم.د/الاسلاصيالتاريخ-25

التأليفلجنة/مطبعةشلياحمد.د/الاسلاميةوالحضارةالاسلاصيالتاريخ-26

.م1960-القاهرة-والنشروالترجمة
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يق/البطرالحميدعبد.د/فيناموكرالىال!هضةعصرمنالحديثاورباتاريخ-لإ"7

.م1978-الرياضجامعةمطاج

والسيدزيادةمصطفىمحمدترجمة.فثر/ل.19ـه/االوسطىالعصور،اوربايختار-28

.3ط-مصر-المعارفدار/فيالعرالباز

احمدترجمةأهـ.ا.ل.فشر/م19،0-19789الحديثالعصرفياورباتاريخ-29

هط-مصر-المعارفدار-الضبعودجوهاشمنجيب

.م1954-بيروت-الكشافدار/شلياحمد.د/الاسلاميةالتربيةيختار-30

مصر--الهلالمطبة-المحجوبترجمة/بوشسنيوشار/الحديثاقدنتاريخ-31

.م1959

الحاجبنالجيلاني-تحقيق/الحشائشعثمانبنمحمد/الزيتونةجامعتاريخ-32

.م1974-يةالعصرالمطبعة-يحيى

هـ911عام.المتوفىالسيوطيبكرابيبنالرحمنعبدالدينجلال/الخلفاءتاريخ-33

.\طم1952-مصر-السعادةمطبعة-الحميدعبدالدينمحمدمحسمخقيق/

.-المعارفدار/منتصرالحليمعبد.د/تقدمهفيالعربالعلماءودورالعلمتاريخ-34

.6طم1975-مصر

.هـ/597عامالمتوفىالجوزيبنالفرجابواندينجمال/الخطاببنعمريختار-35

.القاهرة-صبيحعليمحمدمطبعة

لجنةمطبعة-محمودنجيبزكي.دترجمة/رسلبرتراند/الغربيةالفلسفةتاريخ-36

.م1954-القاهرة-والنشروالضرجمةالتأليف

عبدمحمدالدكتورئرجمةبور/يد.ج.تالاستاذ/الاسلامفيالفلسفةتاريخ-37

.4طم1957-القاهرةوالنثهمر-والترجمةالتأ!فلجنة/مطبعةريدةابوالهادي

الوافي-الكرمعبدمحمدترجمة/بوخينسكي/اوربافيالمعاصرةالفل!فةتاريخ-38

هـ1389ليبيا--طرابلس-الفرجانيمؤسسة

يزالعزد.عبد-تاليفالثانيةالعالميةالحربالىالفرنسيةالثووةمناورباالمعاصر-يخرا!لا-39

.م1273-بيروت-العربيةدارالضة-نعنيالمجيدود.عبدنوارصليمان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-182-

الاماملجامعةالمركزيةبالمكتهغطوطة-المالكيالسعوديالفضلابو/التخجيل-40

+انحطوطات.بقسم1342رقم-الاسلاميةسعوبنمحمد

التراثاحياءدار-الكتانيالحيعبد!النبويةالحكومةنظاماالاداريةالتراتيب-41

.بيروت-المرى

بيروت--اللبنانيالكتابدار/محمودالحليمعبد.د/الاسلامفيالفل!نيا!فكير-42

.\طم؟974-

.\طم1978-بيروت-للملايينالعلمدار/حسين/.طهوتجديدتقليد-43

.م1979-"بيروت-الرسالةمؤسسة/خيلالديند.عماد/العلمانيةكافت-44

.القاهرة-المقدسالكتابدار-التوراة-45

ترجمة/ريه،ـهاجكارلتونالاستاذ/والاجتماعيةالسياسيةونتائجهاالصاعيةالثورة-46

.2طم1962-بغداد-المثنىمكتبة/منشوراتالباقيعبداحمد

-القاهرة-والنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة/جلالحسن/الفزس!يةالثورة-47

.3طم1950

المتوفي،القرطيالنمريالبرعبدبنيوسفعمرلابي/وفضلهالعلمبيانجامع-48

.المنورةالمدينة-العلميةالمكتبةهـ-463غام

مطبعةهـ-313عامالمتوفي،الرازييانركركأمحمدبكرلابي/الطبفيالحاوي-49

.\طم1955-الهند-الدكن-ابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدار

المصرية-انجلومكتبة/عاشورالفتاحعبدسعيد.د/الصليبيةالحركة-50

.2.طم1971

توفيقيزالعزعبدترجمة/جرونيباومفون.ا.جوستافالاستاذلمالاسلامحضارة-51

للطباعة.ممردار-يدجاو

للطباعة.مصردار/مظهرجلال/العالصيالترقيفيواثرهاالاسلامحضارة-52

الانجلومكتبة-العدوياحمدابراهيمالدكتورترجمة/.هلى/العربيةالحضارة-53

.م9956-يةالمصر
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-المطبوعاتوكالةيز/العزعبدالحسينيمحمد/الاسلاميةالدولةيىالعدميهالحياة-54

بم.1973-يتألكو

العراقي-العلصيالمجمعمطبعة/انحيبرالجبارعبداحمد/الادريسيخارطة-55

.(العراقيالعلصيالمجمعمجلهمنوالعشرينالخامسالمجلدمنمأخوأوالكتابم1974

-بغداد-المعارفمطبعة/عوادكوركيس/العراقفيالقديمةالكتبخزائن-56

.ام948

.م1883-بيروت-المعارفمطبعة/البستانيبطرس/المعارفداثرة-57

.2طم1979-يةالمصرالأنجلومكتبة/الثهعطيةاحمد/الحديثةالمعارفدائرة-58

-بيروت-المعرفةدار/وجديفريدمحمد/العشرينالقرنمعارفدائرة-59

.3طم1971

-والآدابابفنونلرعايةالأعلالمجلسعنصادرة-الناثشينمعارفدائرة-60

.الهلالدار-بركاتخليفةمحمدالدكتورمراجعة/محجوبمحمدفاطمة/تعريب

عباساحسانالدكتورترجمة/جبهاملتون/الاسلامحضارةفيدراسات-61

.2طم19\،4-بيروت-للملايينالعلمدار-وآخرون

-المعارفدار/بوكاييسمور/الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة-62

.4طم1977-القاهرة

الثهعبدلأبياالأسفاروعجائبالأمصارغراثبفيالنظارمخفةأبطوطةابنرحلة-63

-التقدممطبعةهـ"777المتوفيبطوطةبابنالمعروف-ابراهيمبنعمدبنالدهعبدبنمحمد

.2مصر-ط

صادردأرهـ-614المتوفى./جبيربناحمدبنمحمدالحسينلأبي/جبيرابنرحلة-64

.م1964-بيروت-

زعيتر-عادلمحمدترجمة/لوبونغوستاف/د.الفزلسيةوالثورةالثوراتروح.-65

.2طم1934-مصر-العصريةالمطبعة

هـ.751عامالمتوفيالجوزيالقيمبنالثهعبدلأبي/العبادخيرهديفيالمعادزاد-66
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.\طم1973-بيروت-اللبنافيالكتابدار/الجنديانور/العلمانيةسقوط-67

دارهـ/275عامالمتوفىفيالقزويزيدبنمحمدالثهعبدلابي/ماجةابنسق-68

.م1952-المربيةاليهباجياء

عامالمتوفى-.الآزديالسجستانيالأشعتبنسليمانداودلأبي/داودابيسق-69

.رصم-دمحممصطفىهـ-مطبعة275

تحقيق-هـ/297عامالمتوفىسورةبنعيسىبنمحمدعيسىابي/-الترمذيسق-70

.2طم1975-ر!م-الحليمصطقمطبعة-عوضعطوةابراهم

عامالمتوفىالحميريايوببنهشامبنالملكعبدمحمدلأبي/ما!ثهابن-*سيرة71

مصر.-الجمهوريةمكتبة-هراسخليلمحمدتعليقهـ/218

عامالمتوفىالجبارعبدبناحمدبنالجبارعبدللقاضي/الخمسةالأصولشرح-72

.\طم1965-مصر-وهبةمكتبة--عثمانالكرمالدكتورعبدتحقيقهـ/495

نقابة/سوسةاحمدالدكتورالمهندس/العربيةالجغرافيافيالادريسيالشريف-73

.م1974-بغداد-العراقيةالمهندسين

وكمالبيضونفاروقترجمة/هؤلكةزيغريد/الغربعلىتسطعالعربشمس-74

.2طم1969-بيروت-والنشرجزو!لاوللطباعةالتجاريالمكتب--دسوقي

هـلإ/256عامالمتوفىالبخارياسماعيلبنمحمدالثهعبدلأبي/البخاريصحيح-75

هـ.1314-مصر-ببولاقيةالأميرالكبرىالمطبعة

المتوفىالنيسابورييري!ثقلامسلمبنالحجاجبنمسلمالحسينلأبي/مسلمصحيح-76

.القاهرة-صبيحعليمحمدمطبعةهـ/261عام

4669عدد-السعودية-ياضرالرصحيفة-77

هـ1388-السعودية/ألتومجريالثهجدبنحمود/الجديدةالهيثةاتباععلىق.".-*511الصهإقى!-78

.\ط

-القاهرة-والنشروالترجمة،التأليفلجنةمطبة"اميناحمد/الاسلامخ!حى-79

.8طم19،.لأ
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دار-صادردار/!30عامالمتوفىسعدبنمحمدسعدلابن/الكبرىالطبقات-80

.م1957-بيروت-بيروت

-خلافالواحدعبدمحمدترجمة/ا.وولف/تالمجفوالعلمللفلسفةتارمضيعرض-81

.2ط1944-القاهرةوالخشر-والترجمةالتأليفلجنةمطبعة

لطلابالعامالثقافيالبزلامجضمن/قطبمحمدللاستاذمحاضرة/العلمانية-82

هـ.1400عامالاسلاميةسعودبنمحمدالاماممجامعةالعلياالدراسات

الحليمالدكتورعبدترجمة/الدوميلي/العالصيالعلمتطورفيوأثرهالعربعندالعلم-83

.\طم1962.-القلمدار-موسىيوسفمحمدوالدكتورالنجار

المعروفالخزرجيالقاسمبنأحمدالعباسلأبي/الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون-84

-بيروت-الحياةمكتبةدار-رضانزارالدكتورتحقيقهـ/668عامالمتوفىاصيبعةابيبابن

.م1965

-عكاظدار/محمودالحليمعبدعليالدكتور/الاسلاصيوالعالم...الصاييالغزو-85

.م1979-السعودية

المتوفىالعسقلانيحجربنعليبناحمدللامام/البخارقيصخيحلشرحالباريفتح-86

هـ1380-القاهرة-السلفيةالمطبعةهـ/852.عام

السيدالدكتورترجمة/جون.ا.هامرتنالسيرللاستاذمحاضرة/الدينيالاصلاحفترة-87

مصر.-يةالمصرالنهضةمكتبة!-العالميختار-السادسالمجلدمنمأخوذةأبكريعقوب

أفر-المنغنمعبدمخقيقهـ/257عامالمتوفىالحكمعبدلابن/والمغربمصرفتوح-88

العريى.البيانلجنةطبعة

-القاهرة-والنثهصرنترجمةء،التاليف!لجنةمطبعة/اميناحمد/الاسلامجر-89

.7طم1955

هـ/429عامالمتوفىالاسفراثينيالبغداديطاهربنالقاهرعبد/الفرقبينالفرق-90

.القاهرة-المدنيمطبعة-الحميدعبدالدينمحيمحمدمخقين

ترجمة/فالتزررتشارد/.د.الانسانيالتفكيرفيومركزهاالاسلاميةالفلسفة-91

حسين.توفيقمحمد
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بغداد.-دارالزبية/الحميدعدعرفان.د/ونقددراسةالاسلامفيالفلسفة-092

الارجح/هـعلى385عامالمتوفىالنديماسحاقبنمحمدالفرجلابي/الفهرست-93

.القاهرة-الاستقامةمطبعة

عامالمتوفى-السيوطيالرحمنعدالدينجلال/الصغيرالجامعشرحالقديرفيض-94

.\طم9938-مصر-محمدمصطقمطبعة-المناويالرؤوفعبدشرحهـ/119

.2طم1976-بيروت-الثروقدار/طبسيد/القرآنظلالفي-95

المثنى-مكتبةهـ/428عامالمتوفىسينابنالحسينعليلابي/الطبفيالقانون-96

.بغداد

مصر.-المعارفدار/عمودمصطفى/عصريلفهممحاولةالقرآن-97

.\طم1959-مصر-المعارفدار/نوفلالرزاقعد/الحديثوالعلمالقرآن-98

الفكر-دار/الطويلتوفيق/والاسلامالمسيحيةفيالدنيالاضطهادقصة-99

.م1947-اماتاهرة

-بدرانومحمدمحمودنجيبزكيالدكتورترجمة/ديوارنتول/الحضارةقصة-100

.2طم1956-القاهرة-والنشروالترجمةالتاليفلجنة*!بعة

الفرجاني-مكتبة-جودةمحمدمصطفىترجمة/بلويهبريان/مالطةقصة-101

.\طم1969-ليبيا-طرابلس

-القاهرة-!رمكتبة/الطويلتوفيق/والفلسفةالدينبينالنزاعقصة-102

.2طم1958

الأثيربابنالمعروفالشيبانيعليالحسنابيالدينعز/التاريخفيالكامل-103

.م1966-بيروت-بيروتدار-صادردارهـ/630عامألمتوفى

بيروت-بيروتدار-صادردار/منظوربنالدينجمالالفضللأبي/العربلسان-104

.م1956-

عيسىمطبعة/ارسلانشكيبالأمير/غيرهمتقدمولماذاالمسلمونتاخرلماذا-105

.3هـط1358-مصر-الحليالبايي
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فرجفهيمرضترجمة/ر.هـ.مواري-للاستاذعاضرة/الدفيوالاصلأحلؤلر-061

مصر-الةمكتبة(العالميختار-السادسالمجلدمنةأمأخؤ

مطبعة/ابندويالحسنيعليالحسنلأبي/المسلمينبامخطاطالعالمخسرباذا-107

.\.طم1977-التقدم

عامالمتونالهيثيبكرابيبنعلينورالدينللحاظ/الفوائدومنغالزواثدمجمع-108

هـ.9352القاهرة-القدسمكغبةهـ/857

.هطم1977العريىالفثردار/زهرةابومحمد/ال!صرانيةفيمحاضرات-091

للطباعةالاسلاصيالمكنبهـ/241عامالمتوفىحنبلبناحمد/احمدالاماممسند-1؟.

.\طم1969بيروت-صادرارووالنشر

-محمودالحليمعبدالدكتورترجمة-جنيبيرشارل/وتطورهانشأكاالمسيحية-191

.بيروت-العصريةالمكتة

لجنةمطبعة-يدجاوتوفيقيزالعزعبدترجمة/.ولزج.ـه/الانسانيةيختارمعالم-112

.\طم1950-القاهرة-والنشروالترجمةالتاليف

سركة/ولجادوالدكتوريحيىجلالالدكعور/الحديثالاويىيخالتارمعالم-113

.م1974والنشرللطباعةيةالاسبهدر

الرحمانية-المطبعة/حسونةؤمحمدرفعتمحمد/الوسطىالعصورتاريخمعالم-114

.\طم1925مصر

هـ/207عامالمتوفىالواقديعربنمحمدالثهعبدلأبي/الثهرسولمغازي-115

.\طم1948مصر-السعادةمطبعة

الاشعرياسماعيلبنعليالحسنلابي/المصلينواختلافالاسلاميينمقالات-116

القاهرة-المصريةالضةمكتبة-الحميدعبدالدين0عييمحمدمخقيق/س30عامالمتوفى

.2طم1969

الثبدارهـ/808عامالمتوفىخلدونبنمحمدالرجمنعبد/خلدونابنمقدمة-117

.القاهرة-
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-بيروت-الرسالةمؤسسة/حمادهماهرمحمد.د/الاسلامفيالمكتبات-118

.2طم9781

بنعليبناحمد/ايةيزالمقرالخططاوالآثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظة119

--بغداد.المثنىمكتبةهـ/845عامالمتونيزيبالمقرالمعروفمحمد

دارهـ/790عامالمتوفىالشاطياسحاقلابي/الشريعةاصولفيالموافقات-120

.2طم1975بيروت-المعرفة

للطباعةنرانكلينمؤسسة/سعيدحسينالدكتورباشراف/الثقافيةالموسوعة-121

.م1972القاهرة-والنشر

للطباعةرمجانيدار/الاساتذةمنيقونرالريحانيالبرت/العربيةالموسوعة-122

.\طم1955بيروت-والنشر

القاهرة-القلمدار/غربالشفيقمحمدباشراف/الميسرةالعربيةالموسوعة-123

.م1965

العربية-الكتباحياءدارهـ/179عامالمتوفىانسبنمالك/الموطأ-124

.م1951

.القاهرة-الانصاردار/ال!طاوياسماعيلعزتمحمد/والاسلإمالنصرانية-125

كاظممحمدترجمة/المودوديالاعلىلابي/بهمالنهوضوسبيلالمسلمينواخ-126

.3طم1968لبنان-الفكردار-سباق

قنفذ/بابنالشهيرالخطيببنعليبنحسنبناحمدالعباسلابي/الوفيات-127

.\طم1971بيروت-والنشرللطباعةالتجاريالمكتب-نوكضعادلمخقيق
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الموضوعاتفهرش

الموضوع

........................المقدمة

..................الهوالمراد!!لامفهومأاقهيد

...........!العلممنالاسلامموقفاالأولالباب

......اوالسنةالقرآنفيالعلممكانةأالأولالفصل

......................ة...القرآنفيالعلممكانة

.......القرآنإليهااشارالتيالعلومانواعلبعضنماذج

...................................الطبعلم

........................................الفلكعلم

......................................الجغرافياعلم

......................................الاقتصادعلم

........الملميةياتوالنظرالمعارفإلىلو!وللالقرآنمنهج

..............................القرآنفيالعلماءمكانة

...........................-العلميةوالمكتشفاتالقرآن

ا!فحة

11000

12000

12000

13000

13000

\؟...

15000

16000

21000

00022

...............................العلممنالسنةموقف

...............................السنةفيالعلممكانة

.....لأصحابهالثهرسبولعلمهاالتيالعلومانواعلبعضنماذج

...ء..............................يةالعسكرالناحية

25000

25000

00072

00072

00000000000000000000000000000000000000000000000092الاقتصاديةالناجة

00000000000000000000000000000000000000003العملوطلبالكسبعلىالحث

310000000000000000000000000000000000000000000ة......أالصحيةالنواحي

33..*...................50000..".500000000000000000الاجتماعيةالنواحي

34!ء.............................أصحابهتعليمفيوالسلام.الصلاةعليهمجه
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00000000073كتمانهوالتحذيرمنالعلمتبيغعلىوالسلامالصلاةعليهالرسولحث

000000000000000000000000000000000000000000083العلموطلابالعلماءمكانة

93.ء..................................................الدعوههذهثمره

24الخطاببنعمرعهدفيالاسلاميةالدولةبهااهتمتالتيالعلومانواعلبعضنماذج

000000000000000000000000000000000000000000000000000000024الادارةعلم

43*...........................................الهندسةعلم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000044الاقتصادعلم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054لامنا

10000000000000000000064الراشدينعمربعدالعلميةالحركةسيراالثائيالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000064واهلهللعلمالولاةتسجيع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000015لمامرناعصر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000045العلماماكن

.........المساجد

.....................................................يتونةالزجامع

....................................................يينالقروجامع

.....*.........................+.....................الازهرجامع

......................................................العلممجالس

..ص........................................................رسالمدا

.........................................................المكتبات

54

55

56

56

58.

58

60

00000000000000000000000000000000000000000000000026وآثارهاالترجمةحركة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000046الترجمةآثار

000000000000000000096(المسلمينعندالعلومفيالابداعمجالاتأالثالثالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037لطبا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000077لاضاتلرا
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........................................................الفلكعلم

......................................................-ءايميهيلا

.............-.........................................الجغرافياعلم

......................!الأندلسأاورباإلىالاسلاميةالحضارةانتقالطرق

.................................................ومالطةصعليهيرةجز

..................................الصييةالحملات

...............................................المسلمينضعفاسباب

..................................................الداخليةالاسباب

..................................................الخارجيةالاسباب

.....................................................ء...التتارغزو

...-.......................................الصليبيةالحملات

.........................................................شبهةإزالة

...............................االعلممنالكنيسةموقفاالثانيالباب

.............................العلمتجاهوسلوكهاالكنيسةنشأةحولتقدمة

................................العلممنالكنيسةموقف

..........................................الشخصيالدينرجالسلوك

....................االعلممنوالجديدالقديمالعهدينموقفاالأولالفصل

...........................ة..............العلممنالقديمالعهدموقف

.........................................العلممنالجديدالعهدموقف

..............الوسطىالعصورفياوربافيالعلميةالحركةسيراالثانيالفصل

،....................................السياسيةسيطرتها:الكنيسهسلطة

.....................................................الماليةسيطركا

........،..................................العلميةالحركةوسيرالكنيسة

78
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81

83
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